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______________ _____كتاب ____________________  
لِ باحلمالع طْلَانبسيف الص يومِ واإلفطَابِ الفَلَكارِ ، وب نم ما فيه يان

يرِ البرِية صلَّى اُهللا ابتة عن خؤية الشرعية الثَّلِ بالرماسد ، ووجوبِ العمفَ
  .�هاين وجع أربعلَيه وسلَّم ، من

  

  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسقَالَ ر:                                                    
َال تصوموا ح
 تروا الهالل وال تصوموا ح
 تروا الهالل وال تصوموا ح
 تروا الهالل وال تصوموا ح
 تروا الهالل و"  ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ

ِِ ِِ
ْْ ْْ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ� ُ� ُ� ُ� ََُ ََ ُُ ُُ ََ ََ

ُُُُال يفطروا ح
 تروهال يفطروا ح
 تروهال يفطروا ح
 تروهال يفطروا ح
 تروه ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ �� �� ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ
ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ

 فإن لم عليكم فأك فإن لم عليكم فأك فإن لم عليكم فأك فإن لم عليكم فأك
ْْ ْْ ََ ََ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ُ ُْ ُْ ُْ ْ ََ ََ ََ ََ �� �� ُُ ُُ ْْ ْْ

ِِ ََملوا العدة ملوا العدة ملوا العدة ملوا العدة ِِ ََ �� �� ِِ ِِ
ْْ ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ
ثالثالثالثال
ََ ََ ََ ََََع*ع*ع*ع*ََ ِِ   .حديث شريف .   "ِِ
  
  

  

  

  _________بقلم ____ ____
  وא��ل��ن�������א�د	��و����/ الشيخ 
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_______________                         

  حقوق الطبع لكل مسلم                       
  بشرط عدم التغيري يف الكتاب                       

  
                        ......... *** .............................  

                    _________________________________  

   هـ1427شوال : النشرة األوىل 
   هـ ، مزيدة ومنقحة1429شعبان :  النشرة الثانية                    
  .نقحة  هـ ، مزيدة وم1430رمضان :  النشرة الثالثة                        

                      ___________________________________  
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 
إال اهللا أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أال إله 

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسولُه ، اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ 
محمد كَما صلَّيت علَى إِبراهيم وعلَى آلِ إِبراهيم إِنك حميد مجِيد ، اللَّهم بارِك علَى 

دمحلَى آلِ معو دمحم جِيدم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم 
  ، أما بعد ؛

بطْلَان العملِ باحلسابِ الفَلَكي يف الصومِ واإلفطَارِ ، وبيان ما فيه  كتاب "فهذا 
بتة عن خيرِ البرِية صلَّى اُهللا من مفَاسد ، ووجوبِ العملِ بالرؤية الشرعية الثَّا

  لَّمسو هلَيع".  

  :وبيانُ ذلك من حنو أربعني وجها 

ا?< ص> اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية ا1الل واإلفطار 1ا ا?< ص> اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية ا1الل واإلفطار 1ا ا?< ص> اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية ا1الل واإلفطار 1ا ا?< ص> اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية ا1الل واإلفطار 1ا : : : : الوجه األول الوجه األول الوجه األول الوجه األول 
  ::::وحB ذلك فيها وحB ذلك فيها وحB ذلك فيها وحB ذلك فيها 

صوموا : " لم عن أَبي هريرةَ رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وس*** 
 نيانَ ثَلَاثبعةَ شدلُوا عفَأَكْم كُملَيع فَإِنْ غَِيب هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤررواه البخاري " ل

  .ومسلم 
: ( بفتح الغني املعجمة وختفيف الباء املوحدة املكسورة ، قال عياض ) غَِيب : ( قوله 

بضم الغني وتشديد الباء وكذا قيده " غُبى " كذا هو أليب ذر ، وعند القابسي 
الغباء شبه : األصيلي خبطه ، واألول أبني ومعناه خفى عليكم ، وقال ابن األنباري 

" : ورواه بعضهم . أي خفي : ( اهـ وقال ابن األثري وابن منظور ) الغبرة يف السماء 
 يا " غُبمباء بضم الغني وتشديد الباء املكسورة لله ، من الغفاع مسرة يف : مل يبه الغبش

  اهـ) السماء 
قد تواترت األحاديث اآلمرة بصيام رمضان والفطر منه لرؤية اهلالل ، أو إمتام عدة * 
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الشهر ثالثني يوماً إذا مل ير اهلالل ، عن أكثر من مخسة عشر صحابيا رضي اهللا عنهم ، 
بتواترها عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا ) 1/435(اين اآلثار وصرح الطحاوي يف شرح مع

  .عليه وسلم 
قد حدد النبِي صلَّى اللَّه : ( قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد رمحه اهللا 

علَيه وسلَّم الطريق الذي يعرف به اإلهالل للشهر يف مجلة أحاديث حكي فيها التواتر 
أبو هريرة ، وابن عباس ، : اردة عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم ؛ منهم ، و

وابن عمر ، وحذيفة ، وسعد بن أيب وقاص ، وابن مسعود ، وجابر ، والرباُء بن 
عازب ، ورافع بن خديج ، وطلق بن علي ، وأبو بكرة ، ومسرة ، وعدي بن حامت ، 

وحديث ابن . سالً رضي اهللا عنهم أمجعني وعن رجالٍ من الصحابة ، وعن عطاء مر
 ، وحديث ابن عباس يف صحيح مسلم عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما يف الصحيحني

) اللَّه علَيه وسلَّم وثبت من حديث عائشة رضي اهللا عنها من هديه الفعلي صلَّى . 
  هـ.ا

لم للطريقة الشرعية وفيها أوضح بيان ممن أويت جوامع الكلم صلى اهللا عليه وس* 
الطَّرِيق : (  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ؛الوحيدة لبدِء صيام رمضان وايته 

قال العالمة أبو وهـ .ا) إلَى معرِفَة طُلُوعِ الْهِلَالِ هو الرؤيةُ لَا غَيرها ؛ بِالسمعِ والْعقْلِ 
علَّق حكْمه بِأَحد شرطَينِ لَا : ( كتاب احلاوى الكبري احلسن املاوردى رمحه اهللا يف 

هـ وقال الشيخ عبد .ا) منع من الصومِ والْفطْرِ إِلَّا بِأَحد شرطَينِ : ثَالثَ لَهما ، وقال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية : ( العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا 

  هـ.ا) اهلالل واإلفطار هلا وحصر ذلك فيها 
فمن عمل باحلساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما يكون قد خالف أمر * 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يبهم فَلْيحذَرِ الَذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يص: ( وقد قال اهللا تعاىل *** 

 يمأَل ذَاب63:النور) (ع. (  
نظرت يف املصحف  : " - يف رواية الفضل بن زياد -قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل 

، مث جعل يتلو " فوجدت طاعةَ الرسولِ صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة و ثالثني موضعا 
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: اآلية ، وجعل يكررها ويقول )  تصيبهم فتنةٌ فَلْيحذَرِ الَذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن: ( 
أتدري ما الفتنةُ ؟ الفتنةُ الشرك لَعلَّه إذا رد بعض قوله أن يقَع يف قلبِه شيٌء من الزيغِ " 

 كلهوجعل يتلو هذه اآلية " في ، ) :ا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا و رج
  ) .65:النساء) (بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما 

 CاDالوجه ا CاDالوجه ا CاDالوجه ا CاDيرى : : : : الوجه ا 
نهيه ص> اهللا عليه وسلم عن صيام رمضان والفطر منه ح
 يرى نهيه ص> اهللا عليه وسلم عن صيام رمضان والفطر منه ح
 يرى نهيه ص> اهللا عليه وسلم عن صيام رمضان والفطر منه ح
 يرى نهيه ص> اهللا عليه وسلم عن صيام رمضان والفطر منه ح
ًًا1الل أو تتم العدة ثالث* يوما ا1الل أو تتم العدة ثالث* يوما ا1الل أو تتم العدة ثالث* يوما ا1الل أو تتم العدة ثالث* يوما  ًً::::  

     :  عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قال فعن عبد اللَّه بن عمر رضي اهللا
الشهر تسع وعشرونَ لَيلَةً فال تصوموا حىت تروه فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا الْعدةَ " 

 نيوأبو داود ) 2470-2465(واللفظ له ومسلم ) 1774(رواه البخاري " ثَلَاث
الشهر تسع وعشرونَ فَلَا تصوموا حتى تروه ولَا تفْطروا حتى : " فظه ول) 2320(

 نيثَلَاث وا لَهرفَاقْد كُملَيع فَإِنْ غُم هورموىل ابن عمر " . ت قَالَ نافع " : رمع نفَكَانَ اب
  " .حسابِ يفْطر مع الناسِ ولَا يأْخذُ بِهذَا الْ

بضم الغني وشد امليم ، أي ستره الغمام كذا رويناه : ( قال عياض ) غُم : ( قوله * 
فهذا " فإن حالت دونه غمامة : " يف املوطأ بغري خالف ، وقد جاء يف كتاب أيب داود 

  اهـ) تفسري لذلك يف احلديث نفسه 
. احلميدي وعياض وغريمها بضم الدال املهملة وكسرها ، ذكره ) اقْدروا : ( قوله 

معناه قدروا له عدد ثالثني يوما حىت تكملوها كما فسره يف الرواية : ( قال عياض 
  اهـ" ) فأكملوا العدة ثالثني : " األخرى 

وهذا من النهي العام ، فإذا انتفت الرؤية البصرية انتفى الصوم واإلفطار ، حىت * 
  .تكمل عدة الشهر ثالثني يوما 

احلساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما يكون قد خالف ي فمن عمل ب
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ََََغT ا?< ص> اهللا عليه وسلم اSساب عن األمة اPحمدية فيما غT ا?< ص> اهللا عليه وسلم اSساب عن األمة اPحمدية فيما غT ا?< ص> اهللا عليه وسلم اSساب عن األمة اPحمدية فيما غT ا?< ص> اهللا عليه وسلم اSساب عن األمة اPحمدية فيما : : : : الوجه اDالث الوجه اDالث الوجه اDالث الوجه اDالث  VV VV ََ ََ ََ ََ

ُُيتعلق بالصوم واإلفطار يتعلق بالصوم واإلفطار يتعلق بالصوم واإلفطار يتعلق بالصوم واإلفطار  ُُ::::        
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إِنا : "  عليه وسلم أَنه قال فعن عبد اللَّه بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا
أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب وال نحسب الشهر هكَذَا وهكَذَا يعنِي مرةً تسعةً وعشرِين ومرةً 

 نيرواه البخاري ومسلم " ثَلَاث.  
ح ما فمن عمل باحلساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما فيكون قد صح

  .أبطله النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثبت ما نفاه ، ويكون قد اتبع غري سبيل املؤمنني 
مسع ابن عمر رضي اهللا عنهما رجلًا يقول اللَّيلَةَ لَيلَةُ النصف : فعن سعد بن عبيدةَ قال 

: اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقول ، فقال له ما يدرِيك أَنَّ اللَّيلَةَ النصف مسعت رسولَ 
 " هابِعبِأَص ارأَشو ثَةكَذَا يف الثَّالهنِ ويتررِ مشالْع هابِعبِأَص ارأَشكَذَا وهكَذَا وه رهالش

 هامهإِب سنأو خ سبحا ورواه مسلم " كُلِّه.  
" إنا أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب ولَا نحسب : " وله قَ: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

فَإِنه أَخبر أَنَّ الْأُمةَ الَّتي اتبعته هي الْأُمةُ الْوسطُ أُميةٌ لَا تكْتب ولَا . هو خبر تضمن نهيا 
 بسحكُ. تي لَم بسح أَو بكَت نكْمِ فَمذَا الْحي هف ةالْأُم هذه نم ن . كُونُ قَدلْ يب

اتبع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني الَّذين هم هذه الْأُمةُ فَيكُونُ قَد فَعلَ ما لَيس من دينِها 
و ابتكُونُ الْكفَي هنع هِينم مرحا مهنع وجرالْخا وهِيننِ ميمرحم انذْكُورالْم ابسالْح

إن األخذ باحلساب قد صرح رسول اهللا صلى اهللا : ( وقال رمحه اهللا تعاىل ) عنهما 
وما زال العلماء يعدون من خرج إىل : قال . عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه 

ألقوال باإلنكار الذي يقابل به ذلك قد أدخل يف اإلسالم ما ليس منه فيقابلون هذه ا
  هـ.ا) أهل البدع 

Zالفة السنة العملية اPستمرة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم Zالفة السنة العملية اPستمرة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم Zالفة السنة العملية اPستمرة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم Zالفة السنة العملية اPستمرة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم : : : : الوجه الرابع الوجه الرابع الوجه الرابع الوجه الرابع 
وعن خلفائه الراشدين ̀ر اهللا عنهم _ عدم العمل باSساب وال االستئناس به وعن خلفائه الراشدين ̀ر اهللا عنهم _ عدم العمل باSساب وال االستئناس به وعن خلفائه الراشدين ̀ر اهللا عنهم _ عدم العمل باSساب وال االستئناس به وعن خلفائه الراشدين ̀ر اهللا عنهم _ عدم العمل باSساب وال االستئناس به 

        ::::وال خلطه بالرؤية وال خلطه بالرؤية وال خلطه بالرؤية وال خلطه بالرؤية 
فقد صام النيب صلى اهللا عليه وسلم تسع رمضانات وصام من بعده أبو بكر وعمر 

وعثمانُ وعلي رضي اهللا عنهم قريبا من ثالثني رمضانا ، ومل يعرف عن واحد منهم 
  .االلتفات للحساب الفلكي 
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إنه من يعش : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن العرباض ابن سارية قال 
 سنة اخللفاء الراشدين املهديني بعدي فعليكم بسنيت و، منكم بعدي يرى اختالفا كثريا 

فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ، و إياكم و حمدثات األمور [ عضوا عليها بالنواجذ ، 
رواه أصحاب السنن والطرباين يف الكبري ويف مسند الشاميني له وابن أيب ] " ضاللة 

   ) .526 / 6" ( السلسلة الصحيحة" عاصم يف السنة ، وصححه األلباين يف 
فمن عمل باحلساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما يكون قد خالف السنة 
العملية املستمرة الثابتة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين املهديني 

  .رضي اهللا عنهم 

من عمل باSساب الفلi أو قدمه g الرؤية أو fع من عمل باSساب الفلi أو قدمه g الرؤية أو fع من عمل باSساب الفلi أو قدمه g الرؤية أو fع من عمل باSساب الفلi أو قدمه g الرؤية أو fع : : : : الوجه اeامس الوجه اeامس الوجه اeامس الوجه اeامس : يوضحه 
  :::: قد أحدث _ اmين ما ليس منه ، ويكون عمله مردودا عليه  قد أحدث _ اmين ما ليس منه ، ويكون عمله مردودا عليه  قد أحدث _ اmين ما ليس منه ، ويكون عمله مردودا عليه  قد أحدث _ اmين ما ليس منه ، ويكون عمله مردودا عليه بينهما يكونبينهما يكونبينهما يكونبينهما يكون

من عمل عمال : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
من أحدث يف : " رواه البخاري ومسلم ، ويف لفظ ملسلم " ليس عليه أمرنا فهو رد 

 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. "  
و هو من جوامع كلمه ،  احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم هذا: قال العلماء 

صلى اهللا عليه وسلم ، وهو صريح ىف رد و إبطال مجيع البدع واحملدثات ، واللفظ 
  .األول أعم فإنه يشمل كل من عمل بالبدعة و لو كان احملدث هلا غريه 

يكون قد أحدثَ يف فمن عمل باحلساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما 
  .س منه ، ويكون عمله مردودا عليه الدين ما لي

Zالفة السنة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم _ تراo ا1الل Zالفة السنة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم _ تراo ا1الل Zالفة السنة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم _ تراo ا1الل Zالفة السنة اDابتة عن ا?Y ص> اهللا عليه وسلم _ تراo ا1الل : : : : الوجه السادس الوجه السادس الوجه السادس الوجه السادس 
واsواr بذلك ، وقبول شهادة العدول من اPسلم* g رؤية ا1الل _ دخول واsواr بذلك ، وقبول شهادة العدول من اPسلم* g رؤية ا1الل _ دخول واsواr بذلك ، وقبول شهادة العدول من اPسلم* g رؤية ا1الل _ دخول واsواr بذلك ، وقبول شهادة العدول من اPسلم* g رؤية ا1الل _ دخول 

  ....شهر رمضان وخروجه والعمل بها شهر رمضان وخروجه والعمل بها شهر رمضان وخروجه والعمل بها شهر رمضان وخروجه والعمل بها 
 والتبليغ وهو تزهيد الناس يف ترائي اهلالل:  العمل باحلساب الظاهرة من مفاسدوهذا 

برؤيته ، والقطع بعدم والدته أو عدم إمكان رؤيته ، فينصرف الناس عن سنة ترائي 
اهلالل املستمرة من عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين رضي اهللا 
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  .عنهم 
  .كفاية ، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وترائي هالل رمضان فرض على ال

تراَءى الناس اهلاللَ فأخربت النىب صلى اهللا : " فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال * 
 هبصيام الناس وأمر فصام هرواه أبو داود وصححه احلاكم " عليه وسلم أىن رأيت

  .والذهيب وابن حزم وابن حجر واأللباين 
ساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما يكون قد زهد الناس يف فمن عمل باحل

  .الرؤية ، وسعى يف إبطال شعرية إسالمية وسنة من سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، حىت  من مفاسد العمل باSساب الظاهرة تلبيس اSق باvاطلمن مفاسد العمل باSساب الظاهرة تلبيس اSق باvاطلمن مفاسد العمل باSساب الظاهرة تلبيس اSق باvاطلمن مفاسد العمل باSساب الظاهرة تلبيس اSق باvاطل: : : : الوجه السابع الوجه السابع الوجه السابع الوجه السابع 
 عليها ، فال تقبل إال إذا شهد هلا احلساب ، يصري احلساب مقدما على الرؤية وحاكما

فيصري كالم احلُساب والفلكيني واملتكلِّفني والظانني وأهل األهواء ، ممن التعرف ديانته 
  .وعدالته ، مقدما على الشرع الشريف وكالم القضاة والشهود املعدلني 

دموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقَ: " قال اهللا تعاىل 
 يملع يعم1:احلجرات" (س(  

} لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله { أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد اهللا يف قوله 
: ( طلحة ، عن ابن عباس وقال علي بن أيب . ال تصوموا قبل أن يصوم نبيكم : قال 

ال تفتاتوا على رسول اهللا صلى : ( وقال جماهد ) . ال تقولوا خالف الكتاب والسنة 
ال تقضوا أمرا : ( وقال الضحاك ) . اهللا عليه وسلم بشيء، حىت يقضي اهللا على لسانه 

ن يديِ ال تقَدموا بي{ : ( وقال سفيان الثوري ) . دون اهللا ورسوله من شرائع دينكم 
 هولسرو أي ال تقولوا حىت : ( وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا ) . بقول وال فعل } اللَّه

يقول وال تأمروا حىت يأمر وال تفتوا حىت يفيت وال تقطعوا أمرا حىت يكون هو الذي 
ومعلوم فأي تقدمٍ أبلغ من تقدمي عقله على ما جاء به ، : ( قال ) حيكم فيه وميضيه 

قطعا أن من قدم عقله أو عقل غريه على ما جاء به فهو أعصى الناس هلذا النيب صلى 
اهللا عليه وسلم وأشدهم تقدما بني يديه وإذا كان سبحانه قد اهم أن يرفعوا أصوام 
فوق صوته فكيف برفع معقوالم فوق كالمه وما جاء به ومن املعلوم قطعا أنه مل يكن 
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ده إال الكفار واملنافقون فهم الذين حكى اهللا سبحانه عنهم معارضة ما يفعل هذا يف عه
وهذا باق : ( قال ) جاء به بعقوهلم وآرائهم وصارت تلك املعارضة مرياثًا يف أشباههم 

 التقدم بني يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بني يديه يف حياتهإىل يوم القيامة ومل ينسخ ف
أن ال ترفع األصوات : ومن األدب معه ... يم ، وال فرق بينهما عند ذي عقل سل

فوق صوته فإنه سبب حلبوط األعمال ، فما الظن برفع اآلراء ونتائج األفكار على 
فإذا كان رفع أصوام فوق صوته سببا حلبوط أعماهلم : ( وقال ) سنته وما جاء به 

ء به ورفعها فكيف تقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جا
  اهـ) عليه أليس هذا أوىل أن يكون حمبطا ألعماهلم 

، وبعض  من مفاسد العمل باSساب الظاهرة بلبلة أفyر العواممن مفاسد العمل باSساب الظاهرة بلبلة أفyر العواممن مفاسد العمل باSساب الظاهرة بلبلة أفyر العواممن مفاسد العمل باSساب الظاهرة بلبلة أفyر العوام: : : : الوجه اDامن الوجه اDامن الوجه اDامن الوجه اDامن 
املنتسبني إىل العلم ، وتشكيكهم يف شهادة العدول على رؤية اهلالل يف دخول شهر 

  .رمضان وخروجه 
لفلكيني من نشر حسابام ألا تثري الفتنة وتفرق وهلذا أفىت أهل العلم الثقات مبنع ا

 -15/135(املسلمني ، قال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف جمموع فتاويه 
إنا أمة أمية ال « : احلسابون ال يعمل بقوهلم ، يقول صلى اهللا عليه وسلم) : " 136

 العشر ثالث مرات  وأشار بأصابعه-نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
 والشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وخنس إامه يف الثالثة يعين تسعا -يعين ثالثني 

ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، وال « : ويقول ) . 1913(رواه البخاري » وعشرين 
رواه البخاري » تفطروا حىت تروا اهلالل ، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثالثني 

  ) .1080(ومسلم ) 1907(
أما احلسابون فال يلتفت إليهم وال يعول على حسام ، وال ينبغي هلم أن ينشروا 

حسام ، وينبغي منعهم من نشر حسابام ؛ ألم بذلك يشوشون على الناس ، ال يف 
مسألة رؤية اهلالل وال يف مسألة الكسوفات ؛ ملا يف إعالم من التشويش على الناس ، 

وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إمجاع أهل . بقوهلم وألنه ال جيوز العمل 
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" العلم على أنه ال يعتمد على قول أهل احلساب يف دخول رمضان وال يف خروجه 
  .هـ كالمه رمحه اهللا تعاىل .ا

،  من مفاسد العمل باSساب الطعن _ شهود ال}ع ال}يفمن مفاسد العمل باSساب الطعن _ شهود ال}ع ال}يفمن مفاسد العمل باSساب الطعن _ شهود ال}ع ال}يفمن مفاسد العمل باSساب الطعن _ شهود ال}ع ال}يف: : : : الوجه اsاسع الوجه اsاسع الوجه اsاسع الوجه اsاسع 
ة ، والغفلة واجلهل والتأخر ، وأم يأخذون ماال ورميهم بالتسرع يف تأدية الشهاد

  .مقابل التبليغ بالرؤية 
  .وهذا إبطال حلجج الشرع الشريف وبيناته 

عنه يف الشرع الشريف مث هو طعن فيهم مبجرد الظن ، وهو منهي :  
سورة ) نِي من الْحق شيئًا وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغ: ( قال اهللا تعاىل 

يا أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض : ( وقال عز وجل ) 36(يونس 
 إِثْم والظن أكذب احلديث ، كما قال النيب صلى اهللا ) 12(سورة احلجرات ) الظَّن

  .رواه البخاري ومسلم " إِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث إِياكُم والظَّن فَ: " عليه وسلم 
فمن كذَّب الشهود العدولَ يف رؤية اهلالل واتبع احلُساب الذين يقذفون بالغيب من 

مكان بعيد ، يكون قد اتبع الظن واهلوى ، وأعرض عن اهلدى الذي جاء به النيب صلى 
  .ويكون ممن كذب باحلق ملا جاءه اهللا عليه وسلم ، ومل يرفع بذلك رأسا ، 

) إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدى : ( قال اهللا تعاىل 
 وما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ: ( وقال عز وجل ) 23(سورة النجم 

فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ ) 28(الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا 
ذَلك مبلَغهم من الْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم ) 29(الدنيا 

  .سورة النجم ) 30( اهتدى بِمنِ

من مفاسد اتباع اSساب نفيا أو إثباتا الطعن _ قضاة ال}ع من مفاسد اتباع اSساب نفيا أو إثباتا الطعن _ قضاة ال}ع من مفاسد اتباع اSساب نفيا أو إثباتا الطعن _ قضاة ال}ع من مفاسد اتباع اSساب نفيا أو إثباتا الطعن _ قضاة ال}ع : : : : الوجه العا{ الوجه العا{ الوجه العا{ الوجه العا{ 
  .ورميهم بالتساهل يف قبول الشهادة على رؤية اهلالل ،  ال}يفال}يفال}يفال}يف

  .وهذا من سوء الظن بالقضاة والشهود ، وإبطال حلجج الشرع وبيناته 
  :هد بدقة احملاكم الشرعية وهذا بيان من أحد علماء الفلك يش* 

"  يف حبثه - دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو-حممد خبيت املالكي . قال د
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مالحظات على أسباب االختالف بني الرؤية الشرعية واحلساب الفلكي هلالل الشهر 
هـ حدث اإلشكال بني الرؤية  1413يف رؤية عيد الفطر لعام " : ( اإلسالمي 

، حيث توقعت احلسابات أن يغرب القمر قبل الشمس حبوايل واحلساب مرة أخرى 
نصف ساعة يف أحناء اململكة ، ومع ذلك شوهد يف أحناء خمتلفة من اململكة ويف 
اإلمارات كما أعلم وتكاثرت الشهادات حىت بدأ جملس القضاء األعلى برفض 

ل أن الشهادات ألا اصبحت كثرية، والذي أعلمه من مصدر موثوق بوزارة العد
الشهادات كانت أكثر من عشر، وبعض من شهد مل يكن خارجاً للرؤية بل نظر 

وكذلك سأثبت . للمغرب قَدراً فشهد اهلالل مل يغرب بعد والشمس يف غروا
 وهو شخص مطلع حبكم منصبه -شهادات موثقة وهو ما ذكره وكيل وزارة العدل 

:"  حيث يقول 2/170هـ 1409 وهو الشيخ بكر أبوزيد يف كتابه فقه النوازل -
فإن احلاسبني أعلنوا النتيجة يف . هـ1406يف هالل الفطر شهر شوال من هذا العام 

فثبت شرعاً . من شهر رمضان) 30(الصحف باستحالة رؤية هالل شوال ليلة السبت 
عاليتها ، : بعشرين شاهداً على أرض اململكة العربية السعودية يف مناطق خمتلفة يف 

وهناك ". هـ .ورؤي يف أقطار أخرى من الواليات اإلسالمية ا. وشرقهاومشاهلا ، 
إثباتات من الشهود كثرية على خمالفة احلساب بالرغم من حتري الدقة يف احلسابات 

وحيث أن الشهادة عند إثباا يسأل الشاهد عن شكل القمر واجتاه . قدر املستطاع 
فيصعب بل يستحيل رد )  اململكةهذا نظام احملاكم يف( فتحته وموقعه من الشمس 

  هـ.ا) شهادة املعايِن للهالل من أجل حسابات ، ألن الرائي أثبت من غريه 

الذين  من مفاسد العمل باSساب الطعن _ والة األمرمن مفاسد العمل باSساب الطعن _ والة األمرمن مفاسد العمل باSساب الطعن _ والة األمرمن مفاسد العمل باSساب الطعن _ والة األمر: : : : الوجه اSادي ع} الوجه اSادي ع} الوجه اSادي ع} الوجه اSادي ع} 
يعملون حبكم القضاة بقبول شهادة العدول على رؤية اهلالل ، ويأمرون الرعية بالعملِ 

  .بشهادم 
  .ويف ذلك من املفاسد والشرور ما ال خيفى 

ََََمن رد شهادةمن رد شهادةمن رد شهادةمن رد شهادة: : : : الوجه اDاC ع} الوجه اDاC ع} الوجه اDاC ع} الوجه اDاC ع}  �� �� ََ ِِ العدول العدول العدول العدولََ ُُُُ g رؤية ا1الل لقول اSاسب إنه يرى أو  g رؤية ا1الل لقول اSاسب إنه يرى أو  g رؤية ا1الل لقول اSاسب إنه يرى أو  g رؤية ا1الل لقول اSاسب إنه يرى أو ِِ

����ال يرى ؛ يكون �ن كذب باSق Pا جاءه _ رده الرؤية ال}عية ، ويكون من ال يرى ؛ يكون �ن كذب باSق Pا جاءه _ رده الرؤية ال}عية ، ويكون من ال يرى ؛ يكون �ن كذب باSق Pا جاءه _ رده الرؤية ال}عية ، ويكون من ال يرى ؛ يكون �ن كذب باSق Pا جاءه _ رده الرؤية ال}عية ، ويكون من  ُُ ُُ
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ِِالسماع* للكذب _ قبو� قول اSاسب السماع* للكذب _ قبو� قول اSاسب السماع* للكذب _ قبو� قول اSاسب السماع* للكذب _ قبو� قول اSاسب  ِِ
�� ��::::  

 الناس ىف شهر صومهم وىف رأيت: ( ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل قال شيخ اإلسالم * 
 أن اهلالل يرى  اىل ما يقوله بعض جهال اهل احلساب منغريه أيضا منهم من يصغي

 على ذلك إما يف باطنه ، وإما ىف باطنه وظاهره ، حىت بلغىن ان من او ال يرى ويبين
 احلاسب اجلاهل الكاذب إنه يرى القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول

أو ال يرى فيكون ممن كذب باحلق ملا جاءه ورمبا أجاز شهادة غري املرضي لقوله فيكون 
هذا احلاكم من السماعني للكذب فان اآلية تتناول حكام السوء كما يدل عليه 

وحكام ) 42:املائدة) (سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت : ( السياق حيث يقول 
السوء يقبلون الكذب ممن ال جيوز قبول قوله من خمبِر او شاهد وياكلون السحت من 

الرشا وغريها ، وما أكثر ما يقترن هذان ، وفيهم من ال يقبل قول املنجم ال ىف الباطن 
وال ىف الظاهر لكن ىف قلبه حسيكة من ذلك وشبهة قوية لثقته به من جهة ان الشريعة 

  هـ.ا) اىل ذلك ال سيما ان كان قد عرف شيئا من حساب النيرين مل تلتفت 
ال ترد : ( وقال اإلمام احملدث الفقيه ادد حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا تعاىل * 

الشهادة على رؤية اهلالل إذا قطع علم الفلك باستحالة رؤية اهلالل ، وإذا أدخلنا 
هـ .ا) ار أصابنا ما أصاب اليهود والنصارى احلساب الفلكي يف الصوم واإلفط
   ) .722 -شريط (ملخصا من سلسلة اهلدى والنور 

    ----ُُُُمن مفاسد العمل باSساب إيقاع األمة _ اSرج والع� من مفاسد العمل باSساب إيقاع األمة _ اSرج والع� من مفاسد العمل باSساب إيقاع األمة _ اSرج والع� من مفاسد العمل باSساب إيقاع األمة _ اSرج والع� : : : : الوجه اDالث ع} الوجه اDالث ع} الوجه اDالث ع} الوجه اDالث ع} 
إنا أمة أمية ال « : الذي رفعه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله  ----_ صومها وفطرها _ صومها وفطرها _ صومها وفطرها _ صومها وفطرها 

هر هكذا وهكذا وهكذا ، وعقد اإلام يف الثالثة ، يعين تسع نكتب وال حنسب ، الش
رواه البخاري ومسلم » وعشرون ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعين متام الثالثني 

  .من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 
لْأُمي الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي ا: ( وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل ، قال تعاىل 

الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ 
لَّتي الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ ا
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 هِملَيع ت157:األعراف) (كَان(  
علَّق الْحكْم بِالصومِ وغَيره بِالرؤية لرفْعِ : (قال احلافظ ابن حجر يف شرح البخاري 

 مهدعثَ بدح لَومِ ووي الصف كْمالْح رمتاسيِري وساب التسح اةانعي مف مهنجِ عرالْح
 هحضويلًا وابِ أَصسكْمِ بِالْحيقِ الْحلعفْيِ تبِن رعشاقِ يير السلْ ظَاهب ، كذَل رِفعي نم

ولَم يقُلْ فَسلُوا " فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا الْعدةَ ثَلَاثني " قَولُه في الْحديث الْماضي 
  هـ.ا ) أَهلَ الْحسابِ

مل يطالبنا حبساب مسري الشمس مع القمر ىف : ( وقال اإلمام الشاطيب يف املوافقات 
املنازل ألن ذلك مل يكن من معهود العرب وال من علومها ، ولدقة األمر فيه وصعوبة 

الطريق إليه ، وأجرى لنا غلبة الظن ىف األحكام جمرى اليقني ، وعذر اجلاهل فرفع عنه 
اخلطأ إىل غري ذلك من األمور املشتركة للجمهور فال يصح اخلروج عما اإلمث وعفا عن 

  هـ.ا) حد ىف الشريعة وال تطلب ما وراء هذه الغاية فإا مظنة الضالل ومزلة األقدام 
فاليسر هو يف طريقة النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين املهديني وصحابته 

عض بالنواجذ على سنته وسنة خلفائه وأن جنتنب ومن تبعهم بإحسان ، وقد أمرنا أن ن
حمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة ، ومل يعرف عنه وال عن خلفائه االستعانة 

  .باحلساب مع الرؤية وال االستئناس به 
قوله صلى اهللا : ( قال أبو العباس القرطيب يف شرح احلديث السابق من صحيح مسلم 

مل نكلف يف تعرف مواقيت : ؛ أي )) ال نكتب وال حنسب إنا أمة أمية : (( عليه وسلم 
صومنا وال عبادتنا ما حنتاج فيه إىل معرفة حساب وال كتابة ، وإمنا ربطت عبادتنا 

بأعالم واضحة وأمور ظاهرة يستوي يف معرفتها الْحساب وغريهم ، مث متم هذا املعىن 
  هـ.ا) وكمله حيث بينه بإشارته بيده 

 خمتلفون يف الكتاب ، خمالفون للكتاب ، يقذفون بالغيب من مكان بعيد ، واحلُساب
  :وسيأيت بيان ذلك مفصال إن شاء اهللا تعاىل يف فصل 

  .، واهللا املوفق " اضطراب الْحساب وتناقضهم يف إثبات الشهور القمرية وغريها " 
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ظهور دين اإلسالم معلق بالعمل بسنة الرسولظهور دين اإلسالم معلق بالعمل بسنة الرسولظهور دين اإلسالم معلق بالعمل بسنة الرسولظهور دين اإلسالم معلق بالعمل بسنة الرسول: : : : الوجه الرابع ع} الوجه الرابع ع} الوجه الرابع ع} الوجه الرابع ع} 
 عليه الصالة  عليه الصالة  عليه الصالة  عليه الصالة ����

  ::::والسالم ، ومنها رؤية ا1الل ، والعمل باSساب يضعفه والسالم ، ومنها رؤية ا1الل ، والعمل باSساب يضعفه والسالم ، ومنها رؤية ا1الل ، والعمل باSساب يضعفه والسالم ، ومنها رؤية ا1الل ، والعمل باSساب يضعفه 
اليزال : " عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه *** 

رواه أبو داود " . الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون 
  .وحسنه األلباين 

هذا التعليل دليل على أن قوام الدين احلنيفي على خمالفة األعداء يف : ( قال الطييب * 
وسببه واهللا تعاىل : ( اهـ قال القاري ) من أهل الكتاب وإن يف موافقتهم تلفًا للدين 

أعلم أن هذه امللة احلنيفية مسحاء سهلة ليس فيها حرج ليسهل قيامهم ا واملداومة 
هذا إشارة إىل أن هذه املسألة دخل فيها : ( وي اهـ وقال شاه ويل اهللا الدهل) عليها 

: ( اهـ قال السندي ) التحريف من أهل الكتاب فبمخالفتهم ورد حتريفهم قيام امللة 
هذا تعليل ملا ذكر بأن فيه خمالفة ألعداء اهللا فما داموا يراعون خمالفةَ أعداء اهللا تعاىل 

  هـ.ا) ينصرهم اهللا ويظهر دينهم 
 احلديث أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم علق ظهور الدين على والشاهد من هذا* 

فعل سنة فيها خمالفة لليهود والنصارى ، وكذلك الشأن يف العمل بالرؤية الشرعية 
واجتناب احلساب الفلكي الذي هو طريقة اليهود والنصارى ، فإن العمل به يؤدي إىل 

 ، أو النقص منها ، وذلك مضعف تبديل موعد الصوم والفطر ، والزيادة ىف فروض اهللا
  .لظهور اإلسالم 

وال ريب أن أحدا ال ميكنه مع ظهور : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل * 
  .اهـ أي إىل احلساب الفلكي ) دين االسالم أن يظهر االستناد إىل ذلك 

، "  نعرفها من أَخزم شنشنةٌ" وطعن الْحساب يف الرؤية الشرعية ليس جديدا بل هو 
لكن كان وجود الشموس واألقمار ميحق أقمارهم االصطناعية وحسابام املتعارضة 

الظنية وحججهم الفلسفية ، وأعين بالشموس واألقمار علماءنا الثقات من أمثال 
اإلمام اتهد عبد العزيز بن باز ، واحملدث الفقيه ادد حممد ناصر الدين األلباين ، 

فهم أئمة العلماء ؛ كلمة . المة احملقق حممد بن صاحل العثيمني رمحهم اهللا مجيعا والع
الجيحدوا ، وشهادة عند اهللا يؤدوا ، ورتبة ومرتلة لو نشر أكابر املخالفني هلم 
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  .لكانوا يودوا 
 وهلذا كان العلماء الربانيون يبادرون إىل بيان احلق ، والرد على أهل احلساب الفلكي

  .ومقلديهم 
إن األخذ باحلساب قد : ( قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل *** 

وما زال : قال . صرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه 
العلماء يعدون من خرج إىل ذلك قد أدخل يف اإلسالم ما ليس منه فيقابلون هذه 

  ) .25/179(هـ جمموع الفتاوى .ا) . الذي يقابل به أهل البدع األقوال باإلنكار 
الْكَمالُ والْفَضلُ واهلُدى الَّذي : وسيأيت مزيد إيضاح يف الوجه الرابع والثالثني * 

يحصلُ لُألمة باتباعِ الرسولِ النبِي الْأُمي صلى اهللا عليه وسلم يف رؤية الْهِلَالِ دونَ 
  .لْحسابِ يزولُ بِمراعاة الْحسابِ الفلكي ا

من اعت� اSساب الفلi {طا لصحة الرؤية فقد استدرك من اعت� اSساب الفلi {طا لصحة الرؤية فقد استدرك من اعت� اSساب الفلi {طا لصحة الرؤية فقد استدرك من اعت� اSساب الفلi {طا لصحة الرؤية فقد استدرك : : : : الوجه اeامس ع} الوجه اeامس ع} الوجه اeامس ع} الوجه اeامس ع} 
g �1 اهللا ورسو� ص> اهللا عليه وسلمg اهللا ورسو� ص> اهللا عليه وسلمg اهللا ورسو� ص> اهللا عليه وسلمg اهللا ورسو� ص> اهللا عليه وسلم.   

  :قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل *** 
ستور األردنية يف عددها الصادر يوم اطلعت على ما نشرته صحيفة الد" 
 هـ بقلم الدكتور علي عبندة مدير األرصادات العامة وعضو جلنة 17/9/1407

وما نشر يف صحيفة الشرق األوسط بتاريخ . املواقيت يف وزارة األوقاف األردنية 
 هـ بقلم املهندس أمني عامر ، واخلرب املنسوب للدكتور رشاد قبيص 15/11/1407

د البحوث الفلكية ، الذي نشرته جريدة األخبار املصرية غرة رمضان سنة مدير معه
.  هـ ، عفا اهللا عنا وعنهم ، من جزمهم باعتماد احلساب يف إثبات األهلة 1407

وزعم الدكتور علي عبندة بأن احلقائق العلمية تؤكد عدم إمكانية رؤية هالل رمضان 
 20يابه قبل غروب الشمس حبوايل م مطلقا، حيث قال بغ27/4/1987مساء االثنني 

دقيقة ، بناء على ما ذكره قبل ذلك من أن احلسابات الفلكية الدقيقة ، وجداول 
التقومي اهلجري اإلسالمي الذي أقرته معظم البلدان اإلسالمية ومن بينها األردن ، إىل 

  .آخر ما ذكر 
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 العظيم واجلرأة وبناء على ذلك رأيت أن أوضح للقراء ما يف هذا الكالم من اخلطر
على دين اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ونبذ ما صحت به السنة عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وراء الظهر ، وتقدمي أقوال الفلكيني وأصحاب التقاومي على ما 

دل عليه كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من تعليق إثبات دخول 
  .برؤية اهلالل أو إكمال العدة الشهر وخروجه 

وحكمه صلى اهللا عليه وسلم يعم زمانه وما بعده إىل يوم القيامة ؛ ألن اهللا عز وجل 
{ : بعثه إىل العاملني بشريعة كاملة ال يعتريها نقص بوجه من الوجوه ، كما قال سبحانه

منِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موا الْييند لَامالْإِس لَكُم يتضري وسورة } ت
، وهو سبحانه يعلم أن الفلكيني قد خيالفون ما يشهد به الثقات من رؤية ) 3(املائدة 

األهلة ، ومل يأمر عباده يف كتابه أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم باالعتماد 
ة، ومن اعترب ذلك فقد على احلساب الفلكي ، أو اعتباره شرطا يف صحة الرؤي

استدرك على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم وألزم املسلمني بشرط ال أصل له 
يف شرع اهللا املطهر ، وهو أال ختالف الرؤية ما يدعيه الفلكيون من عدم والدة اهلالل 

  .أو عدم إمكان رؤيته 
عليه وسلم وقد صرحت األحاديث الصحيحة املستفيضة عن رسول اهللا صلى اهللا 

  .بإبطال هذا الشرط واالعتماد على الرؤية أو إكمال العدة 
وقد أمر اهللا عباده عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه إىل كتابه الكرمي ، أو سنة نبيه 

صلى اهللا عليه وسلم ، وأن يردوا ما اختلفوا فيه إىل حكمه وحكم رسوله صلى اهللا 
 أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي يا{ : عليه وسلم ، فقال تعاىل 

 ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مالْأَم
وما { : ، وقال عز وجل ) 59(سورة النساء } لًا والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِي

 إِلَى اللَّه هكْمٍء فَحيش نم يهف ملَفْتتفَلَا { : ، وقال سبحانه ) 10(سورة الشورى } اخ
ح فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرا وما مجر

، وقد صحت األحاديث عن رسول ) 65(سورة النساء } قَضيت ويسلِّموا تسليما 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية يف إثبات األهلة ، أو إكمال العدد ، 
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وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني 
ه صلى اهللا عليه وسلم ال خيتص بزمانه فقط ، بل يعم زمانه وما يأيت وحكم. وغريمها 

  .بعده إىل يوم القيامة ؛ ألنه رسول اهللا إىل اجلميع 
واهللا سبحانه أرسله إىل الناس كافة ، وأمره أن يبلغهم ما شرعه هلم يف إثبات هالل 

بعد زمانه وهو العامل بغيب السماوات واألرض والعامل مبا سيحدث . رمضان وغريه
صلى اهللا عليه وسلم من املراصد وغريها، ومل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم أنه قيد العمل بالرؤية مبوافقة مرصد أو عدم وجود خمالفة حلساب الفلك 
وهو سبحانه ال يعزب عن علمه شيء يف األرض وال يف السماء ، ال فيما سبق من 

إنا أمة « : وم القيامة، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الرمان ، وال فيما يأيت إىل ي
وخنس إامه يف الثالثة، . أمية ، ال نكتب وال حنسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا

فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وأشار بأصابعه العشر. والشهر هكذا وهكذا وهكذا 
، يرشد » فأكملوا العدة  « :، ويف لفظ آخر» ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني 

بذلك أمته عليه الصالة والسالم إىل أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين ، وتارة 
ال تقدموا الشهر حىت تروا « : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. يكون ثالثني 

، ومل يأمر » اهلالل أو تكملوا العدة ، مث صوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة 
الرجوع إىل احلساب، ومل يأذن يف إثبات الشهور بذلك ولست أقصد من هذا منع ب

االستعانة باملراصد والنظارات على رؤية اهلالل ، ولكين أقصد منع االعتماد عليها ، 
أو جعلها معيارا للرؤية ال تثبت إال إذا شهدت هلا املراصد بالصحة بأن اهلالل قد ولد 

  .فهذا كله باطل . 
 على كل من له معرفة بأحوال احلاسبني من أهل الفلك ما يقع بينهم من وال خيفى

ويف أماكن الرؤية . االختالف يف كثري من األحيان يف إثبات والدة اهلالل أو عدمها 
ولو فرضنا إمجاعهم يف وقت من األوقات على والدته أو عدم . للهالل أو عدم ذلك 

 معصومني ، بل جيوز عليهم اخلطأ مجيعا ، والدته مل يكن إمجاعهم حجة ؛ ألم ليسوا
وإمنا اإلمجاع املعصوم الذي حيتج به ، هو إمجاع سلف األمة يف املسائل الشرعية ؛ ألم 

إذا أمجعوا دخلت فيهم الطائفة املنصورة اليت شهد هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  .بأا ال تزال على احلق إىل يوم القيامة 
يس إمجاعهم حجة تعارض ا األدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، كما وأما غريهم فل

  .يعلم ذلك من كتب األصول ، وعلم مصطلح احلديث 
 هـ ليلة الثالثاء قد ثبتت لدى 1407والرؤية هلالل رمضان هذا العام أعين عام 

عية جملس القضاء األعلى يف اململكة العربية السعودية يئته الدائمة ، فهي رؤية شر
ومبوجبها يكون . جيب االعتماد عليها ملوافقتها لألدلة الشرعية ، وبطالن ما يعارضها 

« : يوم الثالثاء أول يوم من رمضان لألحاديث السابقة ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه الترمذي » الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون 

  .وغريه بإسناد حسن
نا أن املسلمني أخطئوا يف إثبات اهلالل دخوال أو خروجا وهم معتمدون يف ولو فرض

إثباته على ما صحت به السنة عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم مل يكن عليهم يف ذلك 
بأس، بل كانوا مأجورين ومشكورين من أجل اعتمادهم على ما شرعه اهللا هلم 

 ولو تركوا ذلك من أجل قول وصحت به األخبار عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ،
احلاسبني مع قيام البينة الشرعية برؤية اهلالل دخوال أو خروجا لكانوا آمثني وعلى 

خطر عظيم من عقوبة اهللا عز وجل ، ملخالفتهم ما رمسه هلم نبيهم وإمامهم حممد بن 
رِ الَّذين فَلْيحذَ{ : عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت حذر اهللا منها يف قوله عز وجل 

 يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخويف ) 63(سورة النور } ي
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ { : قوله عز وجل 
  )7(سورة احلشر } ابِ اللَّه شديد الْعقَ

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها { : وقوله سبحانه وتعاىل 
 هِنيم ذَابع لَه14(سورة النساء } و(  

وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب احلق وكشف للشبهة اليت ذكرها الدكتور 
دة وغريه ممن يعتمد على أقوال احلاسبني ، ويعطل الرؤية الشرعية ، واهللا علي عبن

سبحانه املسئول أن يوفق هؤالء الكاتبني ومجيع املسلمني لكل ما فيه صالح العباد 
والبالد والتمسك بشرع اهللا املطهر ، وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من شرور أنفسنا ومن 
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هللا سبحانه وتعاىل وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم سيئات أعمالنا ، ومن القول على ا
وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى اهللا وسلم ، بغري علم ، إنه ويل ذلك والقادر عليه 

على رسوله وخليله ، نبينا حممد وآله وصحبه ومن عظم سنته واهتدى ديه إىل يوم 
  .الدين 

دعوة واإلرشاد ورئيس الس الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء وال
  هـ.ا" التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي 

  ______________ حاشية _____
�1بتاريخ ) 7410(العدد ) جريدة املدينة( عنوان فتوى الشيخ ابن باز املنشورة يف 
  ) .15/127( هـ ، واملثبتة يف جمموع فتاويه 1407 / 12 / 18

____________________________________________  

العمل باSساب الفلi هو طريقة ا?صارى وا�هود والشيعة العمل باSساب الفلi هو طريقة ا?صارى وا�هود والشيعة العمل باSساب الفلi هو طريقة ا?صارى وا�هود والشيعة العمل باSساب الفلi هو طريقة ا?صارى وا�هود والشيعة : : : : الوجه السادس ع} الوجه السادس ع} الوجه السادس ع} الوجه السادس ع} 
VVالروافض بل هو طريقة { فرقهم اإلسماعيلية وطريقة اSاكم بأمر اهللا العبيدي الروافض بل هو طريقة { فرقهم اإلسماعيلية وطريقة اSاكم بأمر اهللا العبيدي الروافض بل هو طريقة { فرقهم اإلسماعيلية وطريقة اSاكم بأمر اهللا العبيدي الروافض بل هو طريقة { فرقهم اإلسماعيلية وطريقة اSاكم بأمر اهللا العبيدي  VV

  ....اvاط� ، وهو مذهب باطل وتبديل لتين اvاط� ، وهو مذهب باطل وتبديل لتين اvاط� ، وهو مذهب باطل وتبديل لتين اvاط� ، وهو مذهب باطل وتبديل لتين 
ننا ال حيتاج أن يكتب و حيسب فدي: " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل *** 

كما عليه أهل الكتاب من أم يعلمون مواقيت صومهم و فطرهم بكتاب و حساب ، 
و دينهم معلق بالكتب لو عدمت مل يعرفوا دينهم ، و هلذا يوجد أكثر أهل السنة 

حيفظون القرآن و احلديث أكثر من أهل البدع ، و أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب 
اتفَق أَهلُ الْحسابِ الْعقَلَاُء علَى أَنَّ : " وقال رمحه اهللا تعاىل " .  الوجوه من بعض

 ذَّاقح يهف كَلَّمتي لَم كذَللا قَطُّ ؛ وامطًا تبابِ ضسطُ بِالْحبضورِ الْهِلَالِ لَا يرِفَةَ ظُهعم
لَّم فيه قَوم من متأَخرِيهِم تقْرِيبا وذَلك ضلَالٌ عن الْحسابِ ؛ بلْ أَنكَروه ؛ وإِنما تكَ

 ةالْهِلَالِ إلَى غَاي نم وا بِهرا أُممى عارصالنو ودهلَالِ الْيبِض بِيهش لَه يِريغتو ينِ اللَّهد
ال وي هنِ الَّذيصاعِ الْقُرمتاج قْتسِ وموِ الشحنو ةيورِ الْهِلَالهبِالش سلَي؛ و اررستاس

 كذَل . بِ ( وري الْعي كَانَ فِسيُء الَّذي الْكُفْرِ : النةٌ فادزِي وي هالَّذ- لُّ بِهضي يالَّذ 
لك علَماُء الْحديث والسيرِ  ما ذَكَر ذَ-الَّذين كَفَروا يحلُّونه عاما ويحرمونه عاما 
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 مرِهغَيفِْسريِ والتو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع رمع ننِ عييححي الصف تثَب قَدو
فَمن . } أَفْطروا لرؤيته إنا أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب ولَا نحِسب صوموا لرؤيته و{ : أَنه قَالَ 

 دفَاس وابِ فَهسالْحابِ وتبِالْك جالْحاسِ ولنل يتاقوم اللَّه لَهعي جالْهِلَالِ الَّذ لْمذَ عأَخ
وقد يقارب هذا قول من يقول من االمساعيلية بالعدد دون : ( وقال ) الْعقْلِ والدينِ 

 يروي عن جعفر الصادق جدوال يعمل عليه وهو الذي افتراه عليه عبد اهلالل وبعضهم
اهللا بن معاوية ، وهذه األقوال خارجة عن دين االسالم ، وقد برأَ اُهللا منها جعفرا 

السالم أن يظهر االستناد إىل ذلك وغريه ، وال ريب أن أحدا ال ميكنه مع ظهور دين ا
بلنا أيضا إمنا علَّقت األحكام باألهلة ، وإمنا بدلَ وقد بلغين أن الشرائع ق: ( وقال . ) 

  .) من بدلَ من أتباعهم 
  اهـ)  هلذا الدين عن إدخال املفسدين ذكرنا ما ذكرناه حفظًا: ( وقال 
ديننا ال حيتاج إىل حساب وال : ( وقال احلافظ ابن رجب يف شرح البخاري *** 

بادام مبسري الشمس وحسباناا ، وأن كتاب ، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط ع
ديننا يف ميقات الصيام معلق مبا يرى بالبصر وهو رؤية اهلالل ، فإن غم أكملنا عدة 

  .الشهر ومل حنتج إىل حساب 
وإمنا علق بالشمس مقدار النهار الذي جيب الصيام فيه ، وهو متعلق بأمر مشاهد 

و مبدأ ظهور الشمس على وجه األرض ، بالبصر أيضا ، فأوله طلوع الفجر الثاين ، وه
  .وآخره غروب الشمس 

كما علق مبسري الشمس أوقات الصالة ، فصالة الفجر أول وقتها طلوع هذا الفجر ، 
وآخره طلوع الشمس ، وأول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره مصري ظل كل 

 أول شيء مثله ، وهو أول وقت العصر ، وآخره اصفرار الشمس أو غروا ، وهو
وقت املغرب ، وآخره غروب الشفق ، وهو أول وقت العشاء ، وآخره نصف الليل 
أو ثلثه ، وميتد وقت أهل األعذار إىل طلوع الفجر ، فهذا كله غري حمتاج إىل حساب 

  .هـ.ا) وال كتاب 
وقد ذهب قوم إىل الرجوع إىل أهل : ( قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري *** 
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: قال الباجي . ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . هم الروافض التسيري يف ذلك و
  هـ.ا) وهو مذهب باطل : وقال ابن بزيزة . وإمجاع السلف الصاحل حجة عليهم 

-179 /25(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف جمموع الفتاوى *** 
181 ) : (سبِالْح ذإلَى الْأَخ كي ذَلف جرخ نابِ مسحاوِلِ ودابِ كَالْجتالْك ابِ أَو

وغَيرِ ذَلك الَّذي صرح رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه . التقْوِميِ والتعديلِ الْمأْخوذ من سيرِهما 
 هنيِ عهالنو هتأُم نع فْيِهبِن لَّمسو هلَيالَ الْ. عا زذَا مهلإلَى و جرخ نونَ مدعاُء يلَمع

 لُ بِهقَابي يكَارِ الَّذالَ بِالْإِنالْأَقْو هذقَابِلُونَ هفَي هنم سا لَيلَامِ مي الْإِسلَ فخأَد قَد كذَل
لِ الْكأَه عبِد بِهشا يم يهوا فعدتاب ينلَاِء الَّذؤهعِ ولُ الْبِدأَه اعوأَن ابِئَةالصابِ وت:  

 مرِهغَياإلمساعيلية و نم ةيعةٌ إلَى الشِسبتنم مقَو . ةيؤونَ الرد ددقُولُونَ بِالْعأُ . يدبمو
 الْكُوفَة نم ةعالْبِد هذوجِ هرونَ أَ. خمعزلٍ يودلَى جع دمتعي نم مهنا فَمفَرعنَّ ج

 نم رِفَةعلُ الْمأَه فلتخلَا يةَ واوِيعم نب اللَّه دبإلَّا ع بِه أْتي لَمو هِمإلَي هفَعد قادالص
وقَد ثَبت . الشيعة وغَيرِهم أَنَّ هذَا كَذب مختلَق علَى جعفَرٍ اختلَقَه علَيه عبد اللَّه هذَا 

وهو قَولُ أَكْثَرِ . بِالنقْلِ الْمرضي عن جعفَرٍ وعامة أَئمة أَهلِ الْبيت ما علَيه الْمسلمونَ 
 ةيعقَلَاَء الشلَى أَنَّ. عع انَ أَوضملُ ربٍ أَوجر ابِعلَى أَنَّ رع دمتعي نم مهنمو سامخ 

ومنهم من يروِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه . رمضانَ الْماضي أَولُ رمضانَ الْحاضرِ 
يوم { : وسلَّم حديثًا لَا يعرف في شيٍء من كُتبِ الْإِسلَامِ ولَا رواه عالم قَطُّ أَنه قَالَ 

كُمموص رِكُمحن موونَ أَنْ . }  يعنميا وامانُ تضمكُونَ رونَ أَنْ يوجِبلَاِء يؤه بغَالو
 رِينشعةً وعسكُونَ تونَ . يوجِبارِ فَيرستاسلَ الرِقِ قَبشبِالْم هتيؤلَى رع دمتعي نم مهنمو

والْيوم . أَولُ يومٍ يرى في أَوله فَهو من الشهرِ الْماضي :  ويقُولُونَ استسراره لَيلَتينِ
 هفَيي طَرى فري لَا يالَّذ موكُونُ الْيرِ . يهلُ الشأَو وه رِهي آخى فري يالَّذ موالْي ثُم

هأَ الشدبلُونَ معجيةً الثَّانِي وارت لَةلَيل رستسلْمِ بِأَنَّ الْهِلَالَ يالْع عالْهِلَالِ م ةيؤلَ ررِ قَب
فَأَما الَّذين يعتمدونَ علَى حسابِ الشهورِ . ولَيلَتينِ أُخرى وقَد يستسر ثَلَاثَ لَيالٍ 

أَو بِرجبِ أَو يضعونَ جدولًا يعتمدونَ علَيه فَهم .  الْماضي وتعديلها فَيعتبِرونه بِرمضانَ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلقَول هِمالَفَتخم عم } بسحلَا نو بكْتلَا ن { مهتدما عمإن
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يأْخذَ أَعلَى سيرِهما وأَدناه فَيأْخذَ الْوسطَ منه تعديلُ سيرِ النيرينِ ، والتعديلُ أَنْ 
 هعمجيونَ . ورشعةٌ وعست الثَّانِيلَ ثَلَاثُونَ وامِ أَنْ الْأَوورِ الْعهلَى شع بالا كَانَ الْغلَمو

نِيبابِ متالْكابِ وسذَا الْحاعِ هوأَن يعمكَانَ ج الثَّانِيلَ ثَلَاثُونَ والْأَو رهلَى أَنَّ الشةً ع
ويحتاجونَ أَنْ يكْتبوا في كُلِّ . والسنةَ ثَلَاثُمائَة وأَربعةٌ وخمسونَ . تسعةٌ وعشرونَ 

ة وخمسةً وخمِسني يوما يزِيدونه في عدة من السنِني زِيادةَ يومٍ تصري فيه السنةُ ثَلَاثَمائَ
 هِمتدلُ عذَا أَصثَلًا فَهم ةجي الْحذ . بالأَنَّ الْغ؛ ل قَاتي أَكْثَرِ الْأَوف قافوم رذَا الْقَدهو

رهالَى شوتي فَقَد طَّرِدم رغَي هنلَككَذَا وورِ ههلَى الشع قَدو نيثَلَاث أَكْثَرثَلَاثَةٌ وو ان
 مهيند دفْسيو مهابسحو مهابتك ضقتنفَي رِينشعةً وعست أَكْثَرثَلَاثَةٌ وو انرهالَى شوتي

. كتابِ والْحسابِ في الْأَهلَّة الَّذي لَيس بِقيمٍ وهذَا من الْأَسبابِ الْموجِبة لئَلَّا يعملَ بِالْ
فَهذه طَرِيقَةُ هؤلَاِء الْمبتدعة الْمارِقني الْخارِجِني عن شرِيعة الْإِسلَامِ الَّذين يحسبونَ 

ا وهضعب أَو نِنييعِ السمي جا فورِ إمهالش نم لَها قَببِم رهالش كذَل كونَ ذَلبكْتي.  
} فَاقْدروا لَه { : فَقَوم من فُقَهاَء الْبصرِيني ذَهبوا إلَى أَنَّ قَولَه : وأَما الْفَرِيق الثَّانِي 

خرجت في الْيومِ : تقْدير حسابٍ بِمنازِلِ الْقَمرِ وقَد روِي عن محمد بنِ سريين قَالَ 
الَّذي شك فيه فَلَم أَدخلْ علَى أَحد يؤخذُ عنه الْعلْم إلَّا وجدته يأْكُلُ إلَّا رجلًا كَانَ 

 ا لَهريكَانَ خ هلَمعي لَم لَوابِ وسذُ بِالْحأْخيو بسحي . ... يف هِسريونَ مبسحلَاِء يؤهو
رِ وهالش كذَل هيالا . لَيلَكُوهس ةُ طَرِيقَةلْ أَيلًا ببِطَةٌ أَصضنطَرِيقَةٌ م مهنم دأَحل سلَيو

فَإِنَّ الْخطَأَ واقع فيها أَيضا فَإِنَّ اللَّه سبحانه لَم يجعلْ لمطْلَعِ الْهِلَالِ حسابا مستقيما بلْ 
 يكُونَ إلَى رؤيته طَرِيق مطَّرِد إلَّا الرؤيةُ وقَد سلَكُوا طُرقًا كَما سلَك لَا يمكن أَنْ

 طَّرِدم رغَي هلَى أَنع ابسالْح قفتي ييلِ الَّذدعإلَّا بِالت هريطُوا سبضي لَم نم مهنلُونَ مالْأَو
إنْ رئي صبِيحةَ ثَمان وعشرِين فَهو تام وإِنْ لَم ير : يب مثْلُ أَنْ يقَالَ وإِنما هو تقْرِ. 

 صاقن وفَه انةَ ثَمبِيحص . لْ قَديحِ بحبِص سلَينِ ويلَتلَيل اررستاسلَى أَنَّ الاًء عذَا بِنهو
وهذَا الَّذي قَالُوه إنما هو بِناًء علَى أَنه كُلَّ لَيلَة . اثَ لَيالٍ أُخرى يستسر لَيلَةً تارةً وثَلَ

 لَا أَكْثَرةً لَا أَقَلَّ واعاعِ سبةَ أَستإلَّا س زِلَةني الْمكُثُ فملَا ي . فابِعِ نِصلَةَ السلَي يبغفَي
أَربعةَ عشر من أَولِ اللَّيلِ إلَى طُلُوعِ الشمسِ ولَيلَةَ الْحادي اللَّيلِ ويطْلُع لَيلَةَ 

والْعشرِين يطْلُع من نِصف اللَّيلِ ولَيلَةَ الثَّامن والْعشرِين إنْ اُستِسر فيها نقَص وإِلَّا 
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 إِلَّا فَقَدو رِهيس بذَا غَالهلَ وئُ كَمطبيو رِعسهـ.ا) ي  
الشيعة العبيديون يقتلون علماء السنة Pخالفتهم 1م ، و�ن العلماء الشيعة العبيديون يقتلون علماء السنة Pخالفتهم 1م ، و�ن العلماء الشيعة العبيديون يقتلون علماء السنة Pخالفتهم 1م ، و�ن العلماء الشيعة العبيديون يقتلون علماء السنة Pخالفتهم 1م ، و�ن العلماء وكان *** 

iساب الفلSالقتل وال يعملون با g يص�ونiساب الفلSالقتل وال يعملون با g يص�ونiساب الفلSالقتل وال يعملون با g يص�ونiساب الفلSالقتل وال يعملون با g يص�ون: : : :   
اإلمام الشهيد قاضي مدينة برقة ، حممد ) : ( 15/374(قال احلافظ الذهيب يف النبالء 

حىت نرى اهلالل ، وال أُفَطِّر : غدا العيد ، قال : ال أتاه أمري برقة ، فق. بن احلبلي 
 وكان هذا من رأي العبيدية -ذا جاء كتاب املنصور : الناس ، وأتقلد إمثهم ، فقال 

 فلم ير هالل ، فأصبح االمري بالطبول والبنود -يفطرون باحلساب ، وال يعتربون رؤية 
. ي ، فأمر االمري ، رجال خطب ال أخرج وال أصل: فقال القاضي . وأهبة العيد 

تنصل ، : وكتب مبا جرى إىل املنصور ، فطلب القاضي إليه ، فأحضر ، فقال له 
وأعفو عنك ، فامتنع ، فأمر ، فعلق يف الشمس إىل أن مات ، وكان يستغيث العطش ، 

  هـ.ا) فلعنة اهللا على الظاملني .مث صلبوه على خشبة . فلم يسق 
ا�داول واeوارزميات اPعمول بها اآلن _ ا�داول واeوارزميات اPعمول بها اآلن _ ا�داول واeوارزميات اPعمول بها اآلن _ ا�داول واeوارزميات اPعمول بها اآلن _ لفلك أن وقد ذكر بعض أهل ا*** 

الغالة  حساب الشهور ا1ال�ة واsقويم ا1جري ؛ مأخوذة عن الفاطمي* الشيعةحساب الشهور ا1ال�ة واsقويم ا1جري ؛ مأخوذة عن الفاطمي* الشيعةحساب الشهور ا1ال�ة واsقويم ا1جري ؛ مأخوذة عن الفاطمي* الشيعةحساب الشهور ا1ال�ة واsقويم ا1جري ؛ مأخوذة عن الفاطمي* الشيعة
 ، EMACSاملنجمني ، وعن خوارزمية جامعة كامربدج ، وهي املستخدمة يف 

 Tabular Islamic calendar- زعموا -وتسمى جدول التقومي اإلسالمي 
 ويتم ضبط السنة اهلجرية 29 يوما وشوال دائما 30 فيها رمضان دائما ويكون. 

  .الكبيسة على حد تعبري اخلوارزمية يف ذي احلجة 
من استعمله يف العبادات فهو آمث برأي كاتب : " وقال أحد صانعي اخلوارزميات 

  .، واهللا أعلم " الربنامج 

 باSساب الفلi _ الصوم  باSساب الفلi _ الصوم  باSساب الفلi _ الصوم  باSساب الفلi _ الصوم إfاع العلماء g بطالن العملإfاع العلماء g بطالن العملإfاع العلماء g بطالن العملإfاع العلماء g بطالن العمل: : : : الوجه السابع ع} الوجه السابع ع} الوجه السابع ع} الوجه السابع ع} 
  ::::واإلفطار واإلفطار واإلفطار واإلفطار 

  _________________ ____فصل___ ________________

�ن א���� �א���אب א���כ� �� א���م وא��
אر ذכ��� 
  כ�م א����אء �� �
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أمجع املسلمون على أنه ال اعتماد يف دخول الشهر وخروجه على احلساب الفلكي *** 
 املنذ: ، وقد حكى اإلمجاع اإلسالم ابن تيمية ، وأبو الوليد الباجِي ، ابن ر ، وشيخ

  .وابن رشد ، والقرطيب ، وابن حجر ، والعيين ، وابن عابدين ، والشوكاين ، وغريهم 
، ) 4/158(، و فتح الباري ) 25/132(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (( 

، و بداية اتهد البن ) 3/408(، وحاشية ابن عابدين ) 2/293(وتفسري القرطيب 
  ) )) .557/ 2(رشد 
وقررت هيئة كبار العلماء بالسعودية يف ختام حبثها اخلاص بإثبات األهلة قرار رقم *** 

فبعد دراسة ما أعدته اللجنة : أما ما يتعلق بإثبات األهلة باحلساب : ثالثا ) : ( 2(
 فقد أمجع أعضاء اهليئة على -الدائمة يف ذلك ، وبعد الرجوع إىل ما ذكره أهل العلم 

احلديث ) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته : (عدم اعتباره ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
) ال تصوموا حىت تروه ، وال تفطروا حىت تروه : ( ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .احلديث 
  .وصلى اهللا على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلم . وباهللا التوفيق 

  ***هيئة كبار العلماء *** 
  حمضار عقيل... عبد الرزاق عفيفي ... حممد األمني الشنقيطي 

  عبد اهللا خياط... عبد اهللا بن محيد ... عبد العزيز بن باز 
  عبد العزيز بن صاحل... عبد ايد حسن ... حممد احلركان 

  سليمان بن عبيد... إبراهيم بن حممد آل الشيخ ... صاحل بن غصون 
  راشد بن خنني... عبد اهللا بن غديان ... حممد بن جبري 

  اهـ... ) . عبد اهللا بن منيع ... صاحل بن حليدان 
  ) من البحوث العلمية 34ص / 3الد ( 

بيان أن خمالفةَ من خالف من املتأخرين بعد املائة الثالثة ال تقدح يف اإلمجاع ، وأن *** 
ات خطأ وشذوذ من قائله ومن زالت العلماء ، وكلٌّ القول باحلساب يف النفي أو اإلثب

  :يؤخذ من قوله ويرد عليه ، وال عصمة ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن العاملني بِالْحسابِ يف * 
فَإِنا نعلَم بِالاضطرارِ من دينِ .  الْإِسلَامِ قَد يدخلُونَ في تبديلِ: ( النفي أو اإلثبات 

 نم كرِ ذَلالْإِيلَاِء أَو غَي أَو ةدأَو الْع جمِ أَو الْحولَالِ الصه ةيؤي رلَ فملَامِ أَنَّ الْعالْإِس
بِ أَناسرِ الْحببِالْهِلَالِ بِخ لَّقَةعكَامِ الْمالْأَح وزجى لَا يرلَا ي ى أَوري ه . وصصالنو

وقَد أَجمع الْمسلمونَ علَيه . الْمستفيضةُ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِذَلك كَثريةٌ 
أَنَّ بعض الْمتأَخرِين من ولَا يعرف فيه خلَاف قَدمي أَصلًا ولَا خلَاف حديثٌ ؛ إلَّا . 

الْمتفَقِّهة احلادثني بعد الْمائَة الثَّالثَة زعم أَنه إذَا غُم الْهِلَالُ جاز للْحاسبِ أَنْ يعملَ في 
وهذَا الْقَولُ . ا فَلَا حق نفِْسه بِالْحسابِ فَإِنْ كَانَ الْحساب دلَّ علَى الرؤية صام وإِلَّ

 هلَافلَى خاعِ عمبِالْإِج وقبساذٌّ مش وبِ فَهاسا بِالْحصتخمامِ وا بِالْإِغْمدقَيإِنْ كَانَ مو .
م ا قَالَهفَم بِه امكْمِ الْعومِ الْحمع يقلعت وِ أَوحي الصف كذَل اعبا اتفَأَم ملس . قَدو

يقَارِب هذَا قَولَ من يقُولُ من اإلمساعيلية بِالْعدد دونَ الْهِلَالِ وبعضهم يروِي عن جعفَرٍ 
والُ وهذه الْأَقْ. الصادقِ جدولًا يعملُ علَيه وهو الَّذي افْتراه علَيه عبد اللَّه بن معاوِيةَ 

 هرغَيا وفَرعا جهنم أَ اللَّهرب قَدلَامِ وينِ الْإِسد نةٌ عارِجخ . هنكما لَا يدأَنَّ أَح بيلَا رو
 كإلَى ذَل ادنتاسال ظْهِرلَامِ أَنْ يينِ الْإِسورِ دظُه عهـ من جمموع الفتاوى .ا) م

إن األخذ باحلساب قد صرح رسول اهللا ) : ( 179ص (وقال ) 25/132-133(
وما زال العلماء يعدون من : قال . صلى اهللا عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه 

خرج إىل ذلك قد أدخل يف اإلسالم ما ليس منه فيقابلون هذه األقوال باإلنكار الذي 
) من زالت العلماء إن األخذ باحلساب ) : ( 182ص (وقال ) . يقابل به أهل البدع 

ال ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه ال ) : ( 207ص (وقال أيضا . 
يف ] صلى اهللا عليه وسلم [ جيوز االعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه 

إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب ، صوموا لرؤيته وأفطروا « : الصحيح أنه قال 
 على احلساب يف اهلالل ؛ كما أنه ضال يف الشريعة مبتدع يف ، واملعتمد» لرؤيته 

الدين ، فهو خمطئ يف العقل وعلم احلساب ، فإن العلماء باهليئة يعرفون أن الرؤية ال 
فمن كتب أو حسب مل يكن من هذه األمة يف هذا : ( وقال ) . تنضبط بأمر حسايب 

  هـ.ا) احلكم ، بل يكون اتبع غري سبيل املؤمنني 
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ومل يوافقه : ( وقال القاضي عياض رمحه اهللا يف املشارق بعد حكاية قول ابن سريج * 
  اهـ) الناس على هذا 

قَالَ النبِى : وقال ابن بطال رمحه اهللا يف شرح البخاري عند حديث ابنِ عمر قَالَ * 
هر هكَذَا وهكَذَا، يعنِى مرةً إِنا أُمةٌ أُميةٌ ال نكْتب وال نحسب الش« : عليه السالم 

 نيةً ثَالثرمو رِينشعةً وعسفاقدروا له « : فيه بيان لقوله عليه السالم : ( قال» ت « ،
أن معناه إكمال العدد ثالثني يوما ، كما تأول الفقهاء ، وال اعتبار ىف ذلك بالنجوم 

وم بقوانني التعديل ، وإمنا املعول على واحلساب ، وهذا احلديث ناسخ لراعاة النج
الرؤية ىف األهلة الىت جعلها اهللا مواقيت للناس ىف الصيام واحلج والعدد والديون ، 

وإمنا لنا أن ننظر من علم احلساب ما يكون عيانا أو كالعيان ، وأما ما غمض حىت ال 
. عنه ، وعن تكلفه يدرك إال بالظنون وتكييف اهليئات الغائبة عن األبصار فقد ينا 

وعلة ذلك أن رسول اهللا إمنا بعث إىل األميني الذين ال يقرءون الكتاب ، وال حيسبون 
هـ.ا) ا بالقوانني الغائبة ، وإمنا حيسبون املوجودات عيان  

املراد باحلساب هنا حساب النجوم : ( قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف فتح الباري * 
رفون من ذلك إال الرتر اليسري ، فعلق احلكم بالصوم وغريه وتسيريها ومل يكونوا يع

بالرؤية لرفع احلرج عنهم يف معاناة حساب التسيري واستمر احلكم يف الصوم ولو 
حدث بعدهم من يعرف ذلك ، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق احلكم باحلساب 

 ومل يقل فسلوا أهل »فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني « : ويوضحه قوله . أصالً 
واحلكمة فيه كون العدد عند اإلغماء يستوي فيه املكلفون فريتفع . احلساب 

وقد ذهب قوم إىل الرجوع إىل أهل التسيري يف ذلك وهم . االختالف والرتاع عنهم 
وإمجاع السلف الصاحل : ( قال الباجي . ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . الروافض 

وهو مذهب باطل فقد ت الشريعة عن اخلوض يف : بن بزيزة وقال ا. حجة عليهم 
علم النجوم ألا حدس وختمني ليس فيها قطع وال ظن غالب مع أنه لو ارتبط األمر ا 

يف احلديث رفع ملراعاة النجوم : ( وقال ابن بطال ) . لضاق إذ ال يعرفها إال القليل 
 ينا عن التكلف ، وال شك أن يف مراعاة بقوانني التعديل وإمنا املعول رؤية األهلة وقد
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  .انتهى كالم ابن حجر ). ما غمض حىت ال يدرك إال بالظنون غاية التكلف 
من قال حبساب املنازل فقوله : ( وقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف شرح املهذب *** 

إنا أمة ال نكتب وال حنسب « . مردود بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني 
وألن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم ألنه : قالوا . احلديث » الشهر هكذا وهكذا 

ال يعرف احلساب إال أفراد من الناس يف البلدان الكبار ، فالصواب ما قاله اجلمهور 
  انتهى) . وما سواه فاسد مردود بصرائح األحاديث 

 عدم البناء على حساب إن: ( ونقل الزرقاين يف شرحه على املوطأ عن النووي قوله * 
  انتهى) املنجمني ألنه حدس وختمني ، وإمنا يعترب منه ما يعرف به القبلة والوقت 

لَو شهِد : فَرع : ( للخطيب الشربيين " مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج"ويف * 
 مدع ابسى الْحضاقْتو اناثْن أَو داحالْهِلَالِ و ةيؤبِر هتيؤر كَانإم . يكبلَا : قَالَ الس

 ، يالْقَطْع ارِضعلَا ي يالظَّنةٌ ، ويةَ ظَنادهالشو يقَطْع ابسأَنَّ الْحةُ ؛ لادهالش هذلُ هقْبت
 إذْ لَا عبرةَ بِقَولِ الْحسابِ كَما وأَطَالَ في بيان رد هذه الشهادة ، والْمعتمد قَبولُها ،

 راهـ) .م  
: وعن النهاية : ( ويف حتفة احملتاج بشرح املنهاج للعالمة احملقق ابن حجر اهليتمي * 

ب ابسالْح دمتعي لَم ارِعأَنَّ الش هصا نم داهبِ الشلَى كَذع ابسلَّ الْحد ا لَويملْ ف
  اهـ) أَلْغاه بِالْكُلِّية كَما أَفْتى بِه الْوالد رحمه اللَّه تعالَى 

ملا ذكر صلَّى ) : ( 192 - 191 / 14(قال اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء * 
م اللَّه علَيه وسلَّم الشهور ومعرفتها بني أن معرفتها ليست بالطرق اليت يعرفها املنج

وأصحاب التقومي ، وأن ذلك ال نعبأ به يف ديننا ، وال حنسب الشهر بذلك أبداً مث بني 
أن الشهر بالرؤية فقط ، فيكون تسعة وعشرين أو بتكملة ثالثني ، فال حنتاج مع 

  .اهـ ) الثالثني إىل تكلف رؤية 
 بضم السني أي ال نعرف" وال حنسب: ( "قال املناوي يف شرح اجلامع الصغري * 

حساب النجوم وتسيريها فالعمل بقول املنجمني ليس من هدينا بل إمنا ربطت عبادتنا 
بأمر واضح وهو رؤية اهلالل فإنا نراه مرة لتسع وعشرين وأخرى لثالثني ويف اإلناطة 
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بذلك دفع للحرج عن العرب يف معاناة ما ال يعرفه منهم إال القليل مث استمر احلكم 
  هـ.ا) ك بعدهم وإن كثر من يعرف ذل

أوائل "وأما ما ذكره الشيخ احملدث أمحد بن حممد شاكر رمحه اهللا يف رسالته *** 
  :، فاجلواب من وجوه " الشهور العربية هل جيوز شرعا إثباا باحلساب الفلكي

أنه مسبوق باإلمجاع على عدم االعتماد يف دخول الشهر وخروجه على / األول 
ع ابن املنذر وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن رشد احلساب الفلكي ، وقد حكى اإلمجا

وابن عابدين ، وغريهم ، وأمجعت على ذلك هيئة كبار العلماء يف عصرنا ، وسبق نقل 
  .قرارها ، وأمساء أعضائها 

تراجع الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا عن القول بذلك ، واعتذاره بأن ما ذكره يف / الثاين 
رأيت : " ؛ قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه اهللا وأمت شفاءه رسالته كان حبثا ال تقريرا 

خطابا من الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا ] بن حممد األنصاري [ لدى الشيخ إمساعيل 
تعاىل يعتذر فيه إىل الشيخ إمساعيل ، وأنه إمنا نشر رسالته إلثارة البحث بني أهل العلم 

جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث [هـ .ا" ، وإال فليس له رأي بات يف املسألة
  )] .2/834( هـ 1408لعام 

أن هذا من زالت العلماء اليت الجيوز اتباعهم فيها ، فليس هناك معصوم إال / الثالث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكل عامل زلة وخطأ مهما عال شأنه ، وكان األئمة 

الشيخ أبو : هلذا تعقبه ورد خطأه نصحا لألمة و. األربعة يقرون أم خيطئون ويصيبون 
) . حبث يف توحيد أوائل الشهور العربية: (النصر مبشر الطرازي احلسيين برسالة مساها 

  ) .لو غريك قاهلا يا أستاذ: (كما تعقبه الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري ببحث مساه 
ال يف مسألة احلساب الفلكي وذلك أن الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا كان له ثالثة أحو* 
امليل إليه ، استئناسا برأي ) : الثانية ( عدم االعتبار باحلساب ، و ) : احلالة األوىل ( ؛ 

الشيخ املراغي شيخ األزهر وبعض املتأخرين ، ولفهم خاص لألحاديث فهمه ، خالفا 
د لفهم السلف الصاحل وسائر العلماء الذين اتبعوهم بإحسان ؛ وصرح الشيخ أمح

وملا روجه . اهـ ) واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك : ( شاكر بذلك فقال 
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الفلكيون من أن علومهم قطعية وأا تقدمت يف هذا العصر جدا حىت صار أهل 
األرض قادرين عليها وعلى القمر ، فأراد أن يقوي املسلمني ، ويأخذ بكل جديد نافع 

شرعية ، وهلذا قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ، لكن هذا باب غري باب األحكام ال
إِذَا كَانَ شيٌء من أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِه ، فَإِذَا كَانَ من أَمرِ دينِكُم فَإِلَي : " وسلم 

  .عن أَنسٍ رضي اهللا عنه وسنده صحيح ) 3/152(رواه أمحد " 
وهي أنه ليس له رأي بات يف املسألة فال يصح ) : احلالة الثالثة ( مث انتهى رمحه اهللا إىل 

أن ننسب له القول باحلساب ، وإن كان الظن به الرجوع عن هذا الرأي واالكتفاء 
بالرؤية الشرعية واطِّراح احلساب الفلكي ، وذلك للنصوص الشرعية الصحيحة 

  .الصرحية يف ذلك ، واهللا أعلم 
إن طريق إثبات أول الشهر شرعا : اخلالصة : ( زيد رمحه اهللا قال الشيخ بكر أبو *** 

باإلهالل أو اِإلكمال ، وأن إمجاع املسلمني منعقد على عدم األخذ باحلساب يف : 
حادث ، مث هو ليس على إطالقه بل هو : وأن اخلالف احلاصل . إثبات أوائل الشهور 
ط ، وأن كلمة احملققني واحلفاظ مث إنه وقعت يف حكايته أغالي. مقيد عند من قال به 

  .اهـ) واهللا أعلم . على أن اخلالف احلادث يف هذا شاذٌّ تنكبه األئمة 

����اضطراب اSساب وتناقضهم _ إثبات الشهور القمرية اضطراب اSساب وتناقضهم _ إثبات الشهور القمرية اضطراب اSساب وتناقضهم _ إثبات الشهور القمرية اضطراب اSساب وتناقضهم _ إثبات الشهور القمرية : : : : الوجه اDامن ع} الوجه اDامن ع} الوجه اDامن ع} الوجه اDامن ع}  ُُ ُُ ْْ ْْ

  ::::و�مyن رؤية ا1الل أو تعذرها و�مyن رؤية ا1الل أو تعذرها و�مyن رؤية ا1الل أو تعذرها و�مyن رؤية ا1الل أو تعذرها 
  _____________________ فصل _____________________

� ������� ����� ������ ��  !"#� $ %&' () ���*+� ,-./ ���0� 12' !:  
: ( قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية يف الرد على الذين حيسبون مسري القمر * 

 ، بل أية طريقة سلكوها فإن اخلطأ واقع فيها ليس ألحد منهم طريقة منضبطة أصلًاانه 
 ، بل ال ميكن أن يكون إىل رؤيته  مستقيماساباًفإن اهللا سبحانه مل جيعل ملطلع اهلالل ح

اعلم أن احملققني من أهل احلساب كلهم : ( إىل أن قال ) .. طريق مطرد إال الرؤية 
متفقون على أنه ال ميكن ضبط الرؤية حبساب حبيث حيكم بأنه يرى ال حمالة أو ال يرى 

انتهى من ) . ألوقات البتة على وجه مطّرد وإمنا قد يتفق ذلك أو ال ميكن بعض ا
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  ) .183-25/182(لفتاوى جمموع ا
إن أرباب الكتاب واحلساب ال يقدرون على أن يضبطوا ) : ( 174ص  (وقال أيضا

  ) .الرؤية بضبط مستمر ، وإمنا يقربون ذلك فيصيبون تارة وخيطئون أخرى 
، بل إن طريقة احلساب ليست طريقة مستقيمة وال معتدلة ) : ( 208ص (وقال أيضا 

وهم خيتلفون كثرياً هل يرى أم ال يرى ، وسبب ذلك أم . خطؤها كثري وقد جرب 
ضبطوا باحلساب ما ال يعلم باحلساب فأخطئوا طريق الصواب ، وقد بسطت الكالم 
على ذلك يف غري هذا املوضع وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه 

  .انتهى ) . العقل الصريح 

إنكار اSساب ما هو ثابت باsواتر من رؤية ا1الل _ أول إنكار اSساب ما هو ثابت باsواتر من رؤية ا1الل _ أول إنكار اSساب ما هو ثابت باsواتر من رؤية ا1الل _ أول إنكار اSساب ما هو ثابت باsواتر من رؤية ا1الل _ أول : : : : اsاسع ع} اsاسع ع} اsاسع ع} اsاسع ع} الوجه الوجه الوجه الوجه 
  ::::ا?هار _ اP}ق ثم رؤيته بعد الغروب _ ذلك ا�وم من اPغرب ا?هار _ اP}ق ثم رؤيته بعد الغروب _ ذلك ا�وم من اPغرب ا?هار _ اP}ق ثم رؤيته بعد الغروب _ ذلك ا�وم من اPغرب ا?هار _ اP}ق ثم رؤيته بعد الغروب _ ذلك ا�وم من اPغرب 

ومن اضطراب أرباب احلساب الفلكي وأخطائهم ما ذكره الشيخ محود بن عبد اهللا 
رد على من عول على احلساب قواطع األدلة يف ال" التوجيري رمحه اهللا تعاىل يف رسالته 

  " :يف األهلة 
إنكار ما هو ثابت بالتواتر من رؤية اهلالل يف أول النهار يف املشرق مث رؤيته بعد ( 

وقد . الغروب يف ذلك اليوم من املغرب ، وهذا يقع كثريا يف أيام الصيف الطوال 
واألخبار .  اليوم أخربنا بعض الثقات برؤيتهم له يف أول النهار وبعد الغروب يف ذلك

  هـ.ا) ذا كثرية ومستفيضة فال وجه إلنكارها ألن إنكارها صريح يف املكابرة 

ًًاختالف اSساب فيما بينهم اختالفا كث¢ا يرفع اDقة بأقوا1م اختالف اSساب فيما بينهم اختالفا كث¢ا يرفع اDقة بأقوا1م اختالف اSساب فيما بينهم اختالفا كث¢ا يرفع اDقة بأقوا1م اختالف اSساب فيما بينهم اختالفا كث¢ا يرفع اDقة بأقوا1م : : : : الوجه الع}ون الوجه الع}ون الوجه الع}ون الوجه الع}ون  ًً::::  
) قسم اهلندسة النووية ـ جامعة امللك عبد العزيز(قال الدكتور حممد بن صبيان اجلهين 

  " :احلساب الفلكي بني القطعية واالضطراب  " يف حبثه
  :القائلون باحلساب الفلكي قد انقسموا إىل أقسام كثرية نوجزها ههنا ( 

يرى أنه مىت كانت والدة اهلالل يف أي وقت من بعد الفجر إىل قبل / الفريق األول 
 وحجتهم الفجر الذي يليه فإنه جيب على املسلمني صيام اليوم الذي يلي الفجر الثاين

أن اهلالل موجود يف السماء بعد والدته ألن العلم اليقيين الثابت يثبت وجوده والعربة 
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  .بالوجود الفلكي ال الرؤية اخلاطئة وهذا ما تسري عليه اجلماهريية الليبية 
أراد أن يوفق بني الرؤية واحلساب فاشترط أن تكون والدة اهلالل قبل / الفريق الثاين 

 قصري جدا فمىت كان ذلك وجب على الناس عقد نية الصيام الغروب ولو بوقت
  .وحجتهم أن اليوم اإلسالمي يبدأ بعد غروب الشمس 

أراد أن يكون أكثر توفيقا بني الرؤية البصرية واحلساب الفلكي / الفريق الثالث 
فاشترط إمكان الرؤية لثبوت دخول الشهر وهذا يعين أن اهلالل البد أن يكون مولودا 

  .لغروب بوقت اختلف فيه الفلكيون حىت تتمكن العني أو التلسكوب من رؤيته قبل ا
ا من شروطهم وطرقهم ومن أجل بيان هذا االختالف نوجز بعض:  

 ساعة من والدته وذلك أن املسافة الزاوية بني 13 أنه الميكن أن يرى اهلالل قبل -1
ات ومىت كانت أقل  درج7القمر والشمس من مركز األرض البد أن تكون أكثر من 

من ذلك فإنه لن يكون هنالك جزء مضيئ من القمر ولن تتمكن العني من رؤية اهلالل 
وهذا ماجعل مؤمتر املسلمني الفلكيني والذي ). تأثري أو حد داجنون(وهذا مايسمى ب 

 درجات من أجل إمكان 8أقيم يف استنبول يوصي بأنه جيب أن تكون الزاوية أكثر من 
حنن نعلم أن مدار القمر بيضاوي ولكن دعونا نفرضه ،  وحىت نفسر ذلك.رؤية اهلالل

 360 يوما والقمر يدور 29.53فمىت علمنا أن متوسط الشهور القمرية هو . دأئريا
 ساعة أي أننا سوف حنصل على 708.72=  ساعة x 24 يوما 29.53درجة يف 
صى ا املؤمتر  درجات واليت أو8 ساعة لكل درجة وبعد ضرب هذا الرقم ب 1.96

 ساعة وهذا رقم مقارب جدا لثاين رقم 15.75حنصل على عمر للهالل يساوي 
  ) . ساعة15.4(قياسي لعمر هالل رؤِي بالعني 

 ساعة 15.4مل ير أحد اهلالل قبل ،  حسب السجل املنشور للرؤية بالعني الباصرة-2
 م وكان 1871 سبتمرب 14من وقت والدته مع أن حماولة الرؤية قد حدثت يف 

كان هذا يف القرن املاضي عندما كان التلوث اجلوي .  درجة9.3االنفصال الزاوي 
ويقول املقال إنه الميكن اآلن رؤية مثل ذلك اهلالل بالعني . والضوئي غري موجودين

 درجة والذي 10.5وقبل وقت قريب رؤي هالل كان انفصاله الزاوي . الباصرة
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كما أن الدراسة تقول إن هذا اليعين أن كل .  ساعة من عمره21 إىل 17يقارب 
  . ساعة 20 إىل 17هالل ميكن أن يرى إذا كان عمره بني 

 العلم الفلكي يستطيع أن يعطي وقتا مقاربا إلمكان رؤية اهلالل بالعني واملنظار -3
والتلسكوب ولكنه اليستطيع أن يعطي إجابة دقيقية لوجود عدد من العوامل اليت تؤثر 

   .على الرؤية

 الزمن الذي مير بعد والدة اهلالل اجلديد يسمى عمر اهلالل ولكن عمر اهلالل -4
اليعترب معيارا إلمكان رؤيته وذلك ألن مدار القمر بيضاوي ويسري القمر بسرعة أعلى 

فعندما يكون . وابطأ عندما يكون بعيدا عن األرض، عندما يكون قريبا من األرض، 
 23(وعندما يكون بطيئا يرى وعمره )  ساعة17( مره اهلالل سريعا ميكن أن يرى وع

  ).ساعة
 ساعة كما ان أصغر 13.47 إن أصغر هالل رؤي من خالل منظار كان عمره -5

  . ساعة 15.4هالل رؤي بالعني الباصرة كان عمره 
 ساعة بالتلسكوب من 15.5 ساعة وبعد 17.2 إن أوثق رؤية بالعني حدثت بعد -6

  . ساعة24ه يف بعض الفصول ال حتصل الرؤية إال بعد والدة اهلالل علما بأن
العامل املسلم املاليزي إنه تستحيل رؤِية اهلالل إذا كان عمره أقل من ،  يقول إلياس-7
  . ساعة 17
 درجات أو أكثر ويف 5،  جيب أن يكون ارتفاع القمر فوق األفق عند الغروب-8

  . درجات5 إىل 2حاالت نادرة بني 
 رؤية يف أثينا وقد اعتمد على 76خمتلفة أسسها بروين قامت على  طريقة جديدة -9

  .وضوح القمر والشمس وغري ذلك
 خطوط الوقت مثل منحنيات الشمال الغريب واجلنوب الغريب واليت اقترحها -10

إلياس وخطوط أخرى اقترحها شيفر من ناسا وكذلك طرق أخرى مؤلفة من عناصر 
  .خمتلفة

لدخول يف الشهر واخلروج منه الرؤية البصرية حىت لو كانت اشترط ل/ الفريق الرابع 
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والدة اهلالل قبل الغروب بقليل غري ملتفت إىل نزاع الفلكيني حول إمكان رؤية 
اهلالل واليت اشترطها الفريق الثالث ولكن هذا الفريق اشترط شرطا آخر وهو أن 

روب الستحالة الرؤية التقبل شهادة من قال برؤية اهلالل مىت كانت والدته بعد الغ
بالعني الباصرة وحجة هذا الفريق أن قدرة اهللا الميكن حصرها ورمبا يؤيت أحدا من 

خلقه قدرة بصرية نافذة تستطيع أن ترى اهلالل ولو كانت والدته قبل الغروب بقليل 
أما حجتهم يف عدم قبول الشهادة إذا كانت الوالدة بعد الغروب فهي استحالة . جدا 

  . والشخص الذي رأى اهلالل متوهم أو كاذب .الرؤية 

من خالل ماسبق يظهر يل أن الفريق الثالث اختلف اختالفا كبريا ويستحيل إمجاعه 
على رأي واحد ووقع يف تناقض كبري يف حماولته للجمع بني النصوص الشرعية 

  ) .واحلساب الفلكي 
إا : إمكان الرؤية ، وقال أما الفريق الرابع الذي يرى أنه إذا نفى احلساب : ( وقال 

غري ممكنة، ألن اهلالل مل يولد أصال يف أي مكان من العامل اإلسالمي كان الواجب أال 
  .تقبل شهادة الشهود حبال ؛ ألن الواقع الذي أثبته العلم الرياضي القطعي يكذم 

ونسأل هذا الفريق عن احلساب الذي ينفي هذه الشهادة هل هو احلساب املختلف 
تالفا كبريا على إمكان الرؤية واشترط هلا شروطا مل يتفق عليها العلماء وأحال اخ

  هـ. ا) إمكان الرؤية من اليقني إىل الظن 

  _____________________    فصلفصلفصلفصل    ____________________
"  يف حبثه - دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو -حممد خبيت املالكي . وقال د

هلالل  تالف بين الرؤية الشرعية واحلساب الفلكيأسباب االخمالحظات على 
  :يف تعريف الشهر القمري عند احلُساب " الشهر اإلسالمي 

للشهر القمري ، بأن يكون ) الغريب(وهو التعريف العلمي :  اعتماد االقتران -3( 
وأخرى )  يوما30(املدة بني كل اقترانيني للقمر مع الشمس ، وهذه تكون تارة بعد 

وتقوم هذه ) . 29 أو 30(وقد يتواىل شهران أو ثالثة على وترية واحدة ) 29(بعد 
 وهذا يعتمد -الطريقة على أن حلظة االقتران حلظة كونية جلميع أهل األرض وغريهم 
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 ، فيعترب أن ما قبل -على حساب موقع القمر احلقيقي ويهمل أثر الغالف اجلوي 
فإذا حدث االقتران قبل . قمر ليصبح هالال الوالدة يكون القمر حماقا وبعدها يولد ال

كمكة ( يف مكان مرجعي - والبعض جيعله قبل منتصف الليل-غروب الشمس 
املكرمة عند املسلمني ، وبعضهم جيعل املكان غرينتش باعتباره مرجع التوقيت العاملي 

ن بعد يكون اليوم التايل هو أول أيام الشهر أما إذا حدث االقترا) أو ألسباب سياسية 
وتقومي أم .  فيكون اليوم التايل هو املتمم للشهر احلايل - أو منتصف الليل -الغروب 

  .القرى يدور حول هذا املفهوم 

����االع¦اضات ال}عية والعلمية g تعريف الشهر القمري عند اSساب االع¦اضات ال}عية والعلمية g تعريف الشهر القمري عند اSساب االع¦اضات ال}عية والعلمية g تعريف الشهر القمري عند اSساب االع¦اضات ال}عية والعلمية g تعريف الشهر القمري عند اSساب (( (( (( ((   ُُ ُُ((((((((  
 علمية وهذا التعريف هو األكثر انتشارا بني احلاسبني املسلمني ، وعليه اعتراضات

  :وشرعية منها 
  ) :أوال(

أنه وبالرغم من عدم اعتبار احلساب شرعا ، إال أنه لوضع تقومي للمسلمني ، يظل من 
املهم التقرب من التعريف الشرعي ، وذلك بعمل حساب الرؤية وإمكانياا، وهذا 

  .التعريف ال يهتم بذلك 
  ) :ثانيا(

هو أن تكون مراكز :  فتعريف االقتران .القول بأن االقتران حلظة كونية ، ليس دقيقا 
األرض والقمر والشمس يف املستوى نفسه ويكون القمر بني األرض والشمس ، فإذا 

كانت على استقامة خط واحد عندها حيدث الكسوف الكلي للشمس ، وهذا ما 
لكن ، يف حالة ) . ألننا نشعر ا برؤية الكسوف(يسمى بلحظة االقتران املشاهدة 

فإنه ال يرى هذا االقتران يف أحناء األرض ) االقتران املشاهد( املثالية هذه االقتران
  :ولنأخذ املثال التايل . املقابلة هلذا الوضع 

 م حدث كسوف كلى ، وكان مشاهدا يف القطب اجلنويب وجزء 11/1985/ 12يف 
  ومعىن أنه كسوف كلى أن القمر سيعرب أمام الشمس وحيدث-من أمريكا اجلنوبية 

  : ، وكانت ظروف هذا الكسوف بتوقيت اململكة العربية السعودية كما يلي -اقتران 
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 ، وأصبح يف 4:50 ، وبدأ الكسوف الكلى يف 3:08بدأ الكسوف اجلزئي *** 
 ، 5:30 ، وكانت اية الكسوف الكلى عند 5:10يف) أكرب ما ميكن(املنتصف 

   .7:12والكسوف اجلزئي عند 
شمس تغرب يف أحناء اململكة يف ذلك الوقت من السنة حوايل فإذا علمنا أن ال*** 

. السادسة مساًءا ، فهذا يعين أن الكسوف بدأ وكاد أن ينتهي ومل نشعر به يف اململكة 
السبب أنه عند الكسوف يكون القمر منطقة ظل كدائرة على األرض بقطر يتراوح 

 ، ومنطقة شبه ظل حتيط  كم تقريبا ويف هذه املنطقة ترى الشمس كاسفة كلية270ً
.  كم ويرى فيها كسوف جزئي للشمس5000-3000باألوىل بقطر يتراوح بني 

وبسبب دوران األرض حول حمورها تتحرك الدائرتان مكونتني منطقة كبرية ذات 
إذن يف . شكل أقرب للمستطيل يشاهد فيها الكسوف يف أوقات خمتلفة من اليوم 

بقطر ( سابقا سيكون لدينا منطقة ال ترى فيها الشمس حلظة االقتران الكونية املذكورة
-3000بقطر يتراوح بني (وحوهلا أخرى تكون الشمس مكسوفة جزئيا )  كم270
  .وخارجهما ال يشعر بأي تغري يف الشمس ، وهذا أمر مشاهد ومعروف )  كم5000

دة يف  غري مشاه-كما عرفناها سابقا-فتكون حلظة االقتران الكونية املشاهدة *** 
مجيع أحناء األرض ، ومن باب أوىل فإن االقتران إذا حدث ومل يكن القمر على استقامة 

  .األرض والشمس ، فلن يكون حلظة كونية حتدث جلميع األرض 

ومكمن اخللط أننا تعاملنا مع األرض كنقطة ، يف حني أا تقريبا كروية الشكل *** 
 اختالفا يف املنظر للسماء حيث أننا  كم تقريبا ، وهذا يكَون6400بنصف قطر 

، إذاً فاالقتران حلظة ) موقع الرصد (لكننا ننظر من مكان آخر ) املركز(حنسب ملوقع 
إذ أن ما سرياه راصد على . كونية بالنسبة ملركز األرض، لكنه حلظة حملية للراصد 

  وهو مكان واحد-سطح األرض يقع على استقامة مركز األرض والقمر والشمس 
 إن متكن من الرؤية - ، لن يراه راصد يف مكان آخر اقترانا، بل سريى -فقط 

 القمر بعيدا عن الشمس حبد يصل إىل -لصعوبة ذلك بسبب إضاءة الشمس الشديدة 
  .حوايل النصف درجة ، أي ميكن أن يرى هالالً والشمس كاسفة كليا يف مكان آخر
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مرجع للحساب مناسب إلصدار وكختام للمسألة فإن اعتماد مركز األرض ك*** 
تقاومي للعامل أمجع ، لكن إذا أردنا أن نقارن احلساب بالرؤية أو أن نقارب مفهوم 

  .الشريعة للشهر فهو تعريف خاطئ 
  ) :اثالثً(

 -هناك من ال يستخدم تعريف االقتران فقط ، بل يزيد عليه عمراً معيناً للقمر الوليد 
ساعة ) 14.5(د عند الغرب هو وحسب آخر األحباث فإن أقل عمر رص

Explanatory (Supplement 1992.) p590 بعد االقتران الكوين ،  .
  .لكن لدينا من مشاهدات الرائني للهالل باململكة ما هو أقل من ذلك 

هل القمر عند الوالدة خيتفي : وهنا من املناسب أن جنيب على سؤال مهم ، وهو *** 
  ضوءه متاما ؟

ولألسف هذا التصور خاطئ إذا . د الناس وعند بعض احلاسبني وهذا شعور عام عن
، ولننظر لشرح Smart) 1977, 168(عمم ، وهو موجود حىت يف أشهر املراجع 

  :ذلك إىل احلالة التالية 

تدور األرض حول الشمس يف مستوى دائرة الربوج ، ومدار القمر يكون حول 
جات تقريبا، ويلتقي مع دائرة األرض يف مستوى مييل عن دائرة الربوج خبمس در

 سنة 18.61الربوج يف العقدتني، وهلاتني العقدتني دورة تلف خالهلا حول األرض كل 
 وليس -، فإذا كان القمر قريبا من العقدة وبني الشمس واألرض حدث الكسوف 

بالضرورة أن يكون يف العقدة متاما حيث أن القمر والشمس ذواتا أحجام وليسا 
   .-نقطتني 

والذي يهمنا هنا هو الوقت الذي يكون القمر يبعد بزاوية قائمة عن العقدة ، أي أنه 
يف أعلى نقطة يف مستوى مداره حول األرض ، فيكون بارتفاع مخس درجات عن 

، فلو كان القمر يف هذه ) مستوى دائرة الربوج(مستوى دوران األرض حول الشمس 
 موقع تغرب فيه الشمس يف هذه اللحظة اللحظة يف موقع اقتران مع الشمس ، فإن أي

سريى الراصد فيه الشمس تغرب وفوقها القمر على بعد يصل إىل مخس درجات ، بل 
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ويكون شديد اإلضاءة )  من القمر0.01(وسريى جزءا مضيئا من القمر يصل إىل 
لقربه من الشمس، مع مالحظة أن الشمس تضيء اجلزء العمودي على اخلط الواصل 

ومركز القمر ، وكذلك الراصد يرى اجلزء العمودي على اخلط الواصل بني مركزها 
إن هناك أربع درجات ونصف الدرجة تقريبا بني هذين . بني الراصد ومركز القمر 

 والسبب أا -اخلطني العموديني ، مما يؤدي لظهور جزء مضيء من القمر للراصد 
   .-مركزها ليست مخس درجات هو أننا ننظر من سطح األرض وليس من 

إذا فضوء القمر ال خيتفي كليةً عند والدته إذا مل يكن هناك كسوف مشسي على *** 
  .املنطقة املشاهد منها 

  ) :رابعا( 
وإمتاما هلذا املبحث ، فإن هناك بعض احلاسبني الذين يقولون أن اهلالل قبل الوالدة ال 

: ...... عريف الشرعي ميكن أن يرى ، أو أنه حماقا وال يكون هالال ، حسب الت
والتعريف الشرعي للهالل ليس متعلقا باالقتران أو الوالدة ، فإن رؤي اهلالل ذا 

الشكل وانتشر خربه بني الناس مسي هالال إلهالل الناس به ، فإذا وجد ومل يره أحد مل 
ن جهة يسم هالال ، ألن الناس مل يهلوا به أي مل يشتهر بينهم فال يبدأ به شهرهم ، وم

بعد ) أي احملاق(أخرى فإنه يف حاالت خاصة يمكن أن يغرب اهلالل قبل ميالده 
، " ثالثا " وحتدث هذه احلالة يف وضع مقارب للحالة السابقة املناقشة يف . الشمس 

حبيث يكون االقتران بالنسبة ملوقع الراصد يقع بعد وصول القمر ألعلى نقطة يف 
نه سيكون يف أعلى نقطة يف مستوى املدار وهو مل أي أ. مستوى مداره حول األرض 

يولد بعد وسيغرب يف هذه احلالة بعد الشمس ، بل وستكون فرصة رؤيته أفضل من 
احلالة عند الوالدة بسبب أنه سيكون منحرفا عن الشمس وليس فوقها مباشرة ، مما 

ل يف اليوم التايل ويف هذه احلالة قد خيتفي اهلال. يبعد اهلالل عن مواقع شدة اإلضاءة 
القترابه الشديد من الشمس ، لكنه يظل هالالً شرعياً الن الشريعة مل تأمرنا مبتابعة 

  .اهلالل ألكثر من يوم للتأكد من صدق الشهود 
إن حدثتا ، فيتوقع أن تكونا صعبتا الرؤية ، لكنهما ) ثالثا ورابعا(واحلالتان السابقتان 
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  . اهللا اخلربة والقدرة أن يرامها ممكنتا احلدوث وميكن ملن أعطاه
  )التعريف الرابع للشهر القمري عند احلساب ( 
  ) :الرؤية( اعتماد موقع القمر -4

حيث ال يهتم بوالدة القمر من عدمها ، . وهذا التعريف هو أقرب التعاريف للرؤية 
بل حيسب موقع القمر بالنسبة للراصد والشمس ، وحيسب موقع الشمس ، مث يقارن 

 موقع الشمس والقمر عند غروب الشمس لريى مدى ارتفاع القمر فوق األفق ، بني
  :أي أنه يعتمد حساب رؤية اهلالل السابق ذكره ، وهنا يؤخذ يف االعتبار ما يلي 

   ) ) ) )عوامل مؤثرة _ صحة اSساب الفلi ال يمكن ¨ديدها بيق*عوامل مؤثرة _ صحة اSساب الفلi ال يمكن ¨ديدها بيق*عوامل مؤثرة _ صحة اSساب الفلi ال يمكن ¨ديدها بيق*عوامل مؤثرة _ صحة اSساب الفلi ال يمكن ¨ديدها بيق*( ( ( ( 

  . ممكنة  أثر االنكسار بسبب الغالف اجلوي األرضي ، بأكثر دقة-1

 موقع الراصد بدقة من حيث املوقع اجلغرايف ، واالرتفاع عن سطح األرض -2
 الذي يقف على جبل حاد القمة ، قد يرى اهلالل ، يف حني -وانبساط األرض حوله 

أن راصداً على هضبة باالرتفاع نفسه لذلك اجلبل يكون اهلالل قد غرب عنده منذ 
 واالعتباران - ملن يرصد من ارتفاع سطح البحرفترة ، ويغرب اهلالل قبل ذلك أيضا

  .السابقان ال ميكن أن حيسبا بدقة متناهية 
  :واحلاسبون ذا التعريف فريقان *** 

  :األول 
يعين حجما معينا للهالل إذا قل عنه ال يدخل الشهر على اعتبار أنه ال ميكن رؤية 

ن كان بعد اهلالل أقل منه ال اهلالل ، وكذلك يعترب بعد معني للهالل عن الشمس إ
  .يدخل الشهر 

وقد تضاربت األقوال يف أصغر هالل يمكن رؤيته وأقل مسافة من الشمس ميكن رؤية 
وهذا يعتمد على مقدرة العني ، وال يقبل شرعا أن نأخذ متوسط . اهلالل منها 

ومل يلْغِ مقدرات األعني ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل خيترب عيون الراصدين 
خاصة مع ما يذكره  .شهادة ذوي األبصار القوية ، بل كان يقبل الشهادة بدون تعقيد 

بعض الراصدين للهالل يف اململكة العربية السعودية ، من أم يرون اهلالل والشمس 
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 وهو حزام من األتربة القريبة من -عند الغروب يدخالن ما يسمى مبنطقة الكدر 
 ويقول -نفسه وقدر ارتفاعها حبوايل مخس درجات زاوية األفق رآها الكاتب ب

الراصدون إن الشمس خيفت ضوئها يف حني أن القمر يبقى أو يزداد ضوءه يف هذه 
املنطقة، وهذا الكالم مقبول من ناحية علمية حيث أنه معلوم من الدراسات الفلكية أن 

 السدم متتص الضوء الذي ضوء النجوم عندما يعرب السدم الترابية الفضائية ، فإن هذه
 -) الضوء األمحر(ومير الضوء ذو الطاقة األقل ) الضوء األزرق(ينتج من طاقة عالية 

وهلذا تبدو الشمس محراء عند الغروب لكثرة األتربة وزيادة كمية اهلواء بني الراصد 
 وهذا ما يسمى بظاهرة امحرار النجوم ، ويف هذه احلالة خيفت اجلسم -والشمس 

ع كثرياً وال خيفت اجلسم اخلافت إال قليال ، ولذا يستخدم الفلكيون مصفيات الالم
وحيث أن هذا الفريق يهمل هذه الظروف فال . لرصد النجوم اخلافتة ) الفالتر(الضوء 

  .ينفع أسلوم يف تكوين تقومي مناسب للمسلمني أو مقارنته بشهادات رائيي اهلالل 
  " .اب الرؤية املشروطة حبس"وميكن أن نسمي هذه الطريقة 

  :الثاين 
ال يعترب أي حجم أو بعد للقمر عن الشمس ، بل حيسبون مكان اهلالل كما يتوقع أن 

  .يظهر للراصدين ، مهما كان عمره أو بعده عن الشمس 
  :، وتتم بطريقتني " حبساب الرؤية " وميكن أن نسمي هذه الطريقة 

وتكون حبساب ظروف الرؤية ملساحة " : حساب الرؤية العام " نسميها : األوىل * 
وحيدد أفضل األماكن للرؤية ، وهذه حيدث فيها خطأ ) دولة مثال(كبرية من األرض 

  .ح البحر، وظروفهم اجلوية متقاربةحيث انه سيفترض أن ارتفاعات الراصدين عن سط
فيكون احلساب لكل موقع حبسب " : حساب الرؤية اخلاص " نسميها : الثانية * 

  هـ.ا) نه وارتفاعه وظروفه اجلوية وهذا أدق ما ميكن مكا

 وال كثير من الفلكيين يطبق نتائج حسابات غربية لم تصمم لرؤية الهالل (
  ) توافق الشرع

ولألسف  : (- دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو-حممد خبيت املالكي . قال د
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 دون أن يفكر أن هذه فإن كثرياً ممن يتحمس للحسابات يطبق نتائج حسابات غربية
) احلسابات مل تصمم لغرض رؤية اهلالل الشرعي أو لتوافق مفاهيم الشريعة اإلسالمية 

وبالرغم من أن طريقة حساب الرؤية اخلاص مل تعتمد عند كل الفلكيني إال : ( وقال 
 وللحق مل يعمل اعتبار كل -أن كثرياً حيسب على مبدئها، وقد قورنت نتائجها 

رائي اهلالل ، ومل حيدث اتفاق  بشهادات -لدقة اليت دعونا إليها سابقا الظروف با
  .) أيضا 
مالحظات على أسباب االختالف بني الرؤية الشرعية : " وذكر نتائج حبثه *** 

  :، فقال " واحلساب الفلكي هلالل الشهر اإلسالمي 
  :خلص البحث إىل النقاط التالية ( 
لكية لبداية الشهر اإلسالمي ال تتفق مع التعريفات  أغلب األساليب والتعاريف الف-1

  .الشرعية 
 تلك الطرق اليت حتاول أن تتقرب من التعريف الشرعي لبداية الشهر اإلسالمي ، -2

  :ال زالت تواجه بعضاً من النواقص يف تعريفات متغرياا األولية مثل
  ) .اًوهذا من األمور الصعبة جد(أثر االنكسار اجلوي بدقة عالية ) أ

  ) .وهو من األمور الصعبة جداً(أثر ظاهرة السراب ) ب
وهذا ممكن لكن كل (املوقع احلقيقي للراصد وارتفاعه عن مستوى سطح البحر ) جـ

  ) .راصد سيحسب له وحده
 املرصد الفلكي البصري ال ميكنه أن يكون بديال منافسا للعني البشرية ، بل قد -3

لة رؤية اهلالل وهو قريب من الشمس ، حيث أنه لن يصبح وباال عليها يف حالة حماو
  هـ.ا) ميكن رؤية اهلالل هنا ، لكن الراصد قد يفقد بصره خالل ثوان 

  .وسيأيت مزيد بيان عن املراصد الفلكية إن شاء اهللا تعاىل 

النªء الزم للعامل* باSساب الفلi _ دخول الشهر النªء الزم للعامل* باSساب الفلi _ دخول الشهر النªء الزم للعامل* باSساب الفلi _ دخول الشهر النªء الزم للعامل* باSساب الفلi _ دخول الشهر : : : : الوجه اSادي والع}ون الوجه اSادي والع}ون الوجه اSادي والع}ون الوجه اSادي والع}ون 
  ::::وخروجه وخروجه وخروجه وخروجه 

الشهر القمري عند الفلكيني : ( كتور حممد بن صبيان اجلهين السابق ذكره قال الد
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 يوما 29 دقيقة ، ويطول فيصل إىل 35 ساعات و 6 يوما و 29يقصر فيصل إىل 
وهذا .  دقيقة 44 ساعة و 12 يوما و29 دقيقة ، ومتوسطه 55 ساعة و 19و

  ) . يوما 30 يوما أو 29اصطدام مع النص النبوي القائل بأن الشهر إما 
فإن قال قائل جنرب هذا الكسر يف الشهر ؛ فإن حصلت رؤية رمضان احلسابية : ( قال 

 يف الساعة الثامنة صباحا منسك من بعد فجر ذلك اليوم ، وإن - على سبيل التمثيل -
حصلت رؤية هالل شوال احلسابية الساعة الرابعة بعد الظهر نتم ذلك اليوم ، قلنا له 

لظن مرة أخرى ، وجيوز لنا بعد ذلك أن خنتلف حول هذا اجلرب مىت يكون عدنا إىل ا: 
  ) . يوما 30 يوما ومرة 29سلبا ومىت يكون إجيابا حىت يصبح مرة 

 يوما ليس هلا 30 يوما أو 29مث إن حماولة اجلرب هلذه األشهر لكي تصبح إما : ( وقال 
فة من كل شهر ولذلك أصبح معادلة ثابتة ذلك أن والدة اهلالل حتدث يف أوقات خمتل

جرب كسر الشهر القمري عند القائلني باحلساب متكلفا ومعتمدا على القياس والعقول 
  هـ.ا) املتفاوتة واليت خرجت بنا عن كل معقول ومنقول 

 وهذا نوع من النسيء وهو الزم للعاملني باحلساب الفلكي يف دخول الشهر : قلت
إِنا : " نطق عن اهلوى صلى اهللا عليه وسلم بقوله وخروجه ، وقد رده عليهم من ال ي

أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب وال نحسب ، الشهر هكَذَا وهكَذَا يعنِي مرةً تسعةً وعشرِين ومرةً 
 نيرواه البخاري ومسلم " ثَلَاث.  

 دينِ اللَّه ، وتغيِري لَه ، شبِيه بِضلَالِ وذَلك ضلَالٌ عن: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الْيهود والنصارى عما أُمروا بِه من الْهِلَالِ إلَى غَاية الشمسِ وقْت اجتماعِ الْقُرصينِ 

 كوِ ذَلحنو ةيورِ الْهِلَالهبِالش سلَي؛ و اررستاسال وي هي .الَّذي كَانَ فِسيُء الَّذالن و 
 الَّذي يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه عاما -الَّذي هو زِيادةٌ في الْكُفْرِ : الْعربِ 

 ثَبت وقَد.  ما ذَكَر ذَلك علَماُء الْحديث والسيرِ والتفِْسريِ وغَيرِهم -ويحرمونه عاما 
إنا أُمةٌ أُميةٌ لَا : " في الصحيحينِ عن عمر عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ 

 هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لومص ِسبحلَا نو بكْتلَ" . نعي جالْهِلَالِ الَّذ لْمذَ عأَخ نفَم ه
  هـ.ا) اللَّه مواقيت للناسِ والْحج بِالْكتابِ والْحسابِ فَهو فَاسد الْعقْلِ والدينِ 
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ُاالضطراب اPش¦ك عند fيع القائل* باSساب ، االضطراب اPش¦ك عند fيع القائل* باSساب ، االضطراب اPش¦ك عند fيع القائل* باSساب ، االضطراب اPش¦ك عند fيع القائل* باSساب ، : : : : الوجه اDاC والع}ون الوجه اDاC والع}ون الوجه اDاC والع}ون الوجه اDاC والع}ون  ُُ ُُ ُُ ََُ ََ

  ::::واللوازم الفاسدة ال® تلزمهم وتب* بطالن مذاهبهم واللوازم الفاسدة ال® تلزمهم وتب* بطالن مذاهبهم واللوازم الفاسدة ال® تلزمهم وتب* بطالن مذاهبهم واللوازم الفاسدة ال® تلزمهم وتب* بطالن مذاهبهم 
  :صبيان اجلهين يف حبثه السابق ذكره حتت عنوان قال الدكتور حممد بن 

  "االضطراب املشترك عند مجيع القائلني باحلساب ( " 
حنن نعلم أن والدة اهلالل يف كل شهر قمري قطعية وال تقبل الشك عند أحد سواء 

ومما هو . أكان عاملا باحلساب أم غري عامل به ، ووالدة اهلالل تكون يف وقت حمدد 
 50.1نة الدمام تقع على الساحل الشرقي للملكة وتقع على خط طول معلوم أن مدي

 درجة ،ويقابلها من اجلهة الغربية مدينة الوجه وتقع على 26.1درجة وخط عرض 
 درجة أي 26.2 درجة وخط عرض 36.4الساحل الغريب من اململكة على خط طول 

العتدال  سبتمرب يكون ا21 مارس و 21ففي يوم . على نفس خط عرض الدمام 
على ، هـ 1425 مارس لعام 21ففي يوم . يف هاتني املدينتني ) الليل يساوي النهار(

 والشروق يف الساعة 4.28يكون الفجر يف مدينة الدمام يف الساعة ، سبيل التمثيل 
 5.22 ويف مدينة الوجه يكون الفجر يف الساعة 5.49 واملغرب يف الساعة 5.49

 ويكون الفرق بني املغرب يف 6.43غرب يف الساعة  وامل6.43والشروق يف الساعة 
 دقيقة 54 دقيقة كما أن الفرق بني الفجرين يف املدينتني 54الدمام واملغرب يف الوجه 

ومىت علمنا أن والدة اهلالل قطعية يف كل شهر قمري ، فإن احتمال والدة . أيضا 
أو فجري الدمام والوجه اهلالل يف اململكة على هذا اخلط بني مغريب الدمام والوجه ، 

وال بد أن تكون مدينة بني هاتني املدينتني يولد فيها اهلالل وقت % . 3.75هو 
  .املغرب أو الفجر متاما بني مغريب أو فجري الدمام والوجه 

واآلن نقول للفريق األول الذي يرى وجوب الصيام مىت ولد اهلالل قبل الفجر ولو 
يوجب على من كان شرقي تلك املدينة الىت ولد ا إن ذلك ، بدقيقة أو ثانية واحدة 

اهلالل وقت أذان الفجر أال يصوم ألن هالله ولد بعد فجره ويوجب على من كان 
غريب تلك املدينة أن يصوم ألن هالله ولد قبل الفجر ، وبذلك ينقسم أهل الدولة 

  .الواحدة إىل نصفني نصف جيب عليه الصيام ونصف ال جيب عليه الصيام 
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ل أقول إن دقة احلساب الفلكي املتناهية سوف جتعل مدينتني ال يفصل بينهما إال ب
شارع صغري إحدامها تصوم واألخرى ال تصوم ورمبا جتاوز األمر ذلك فيبلغ بيتني 

  .متجاورين بل بيتا واحدا فمن كان يف شرقه ال يصوم ومن كان يف غربه يصوم 
ق على الفريق الثاين ذلك أن احتمال والدة كما أن ما ذكرناه حيال الفريق األول ينطب

%. 3.75اهلالل على خط عرض الدمام والوجه بني مغريب الدمام و الوجه هو أيضا 
ونقول للفريق الثاين أنه مىت ولد اهلالل على خط عرض الدمام والوجه بني وقيت 
ذان مغربيهما فالبد أن تكون مدينة بينهما على خط العرض يولد فيها اهلالل وقت أ

املغرب وذلك يوجب على من كان شرقي تلك املدينة الفطر ويوجب على من كان 
  .غربيها الصيام 

ولو جاز للفريق الثالث أن . كما أن ما قلناه ينطبق على الفريق الثالث جبميع فئاته 
جيتمع على رأي واحد ، وقال حىت نستطيع ان نرى اهلالل البد أن يولد قبل املغرب 

قول له أيضا ما قلناه للفريق األول والثاين إن احتمال والدة اهلالل ن.  ساعات 10ب 
 ساعات بني مغرب الدمام ومغرب الوجه هو 10على خط عرض الدمام والوجه قبل 

 ساعات من أذان املغرب متاما يف 10وال بد من والدة اهلالل قبل %. 3.75نفسه 
رقي هذه املدينة الفطر مدينة تقع بني الدمام والوجه وذلك يوجب على من كان ش

  .ويوجب على من كان غربيها الصيام 
  ) .مث إن ماقلناه أيضا ينطبق على الفريق الرابع والذي يقول بالنفي دون اإلثبات 

من مفاسد اSساب أنه فرق األمة ، بل فرق ا¯ين من مفاسد اSساب أنه فرق األمة ، بل فرق ا¯ين من مفاسد اSساب أنه فرق األمة ، بل فرق ا¯ين من مفاسد اSساب أنه فرق األمة ، بل فرق ا¯ين : : : : الوجه اDالث والع}ون الوجه اDالث والع}ون الوجه اDالث والع}ون الوجه اDالث والع}ون 
  ::::يعملون به يعملون به يعملون به يعملون به 

 حنقق الوحدة املنشودة من احلساب إننا مل: ( قال الدكتور حممد بن صبيان اجلهين 
. الفلكي بل إن احلساب الفلكي زادنا تفرقا حىت أصبح لكل فلكي رأي يف املسألة 

كما أن .واحلساب الفلكي جيعل من بعضنا يصوم اليوم ، والبعض يصوم بعده بيومني 
احلساب الفلكي أيضا جيعلنا نفرط أحيانا بيومني من شهر رمضان املبارك ونضطر 

  ) .خول يف يوم أو أكثر من شهر شوال للد
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وخالصة القول إن العلة احلقيقية اليت منعت احلساب الفلكي من حتقيق : ( مث قال 
وسيلة أكمل وأوىف من الرؤية البصرية ؛ هي أن الشهر القمري الفلكي الميكن أن 

  ساعات6 يوما و 29 يوما كما بينا من قبل ، وإمنا يقصر إىل 30 يوما او29يكون 
 دقيقة ، ومهما حاول احلساب 55 ساعة و19 يوما 29 دقيقة ويطول إىل 35و

 يوما 29الفلكي أن جيرب أيام الشهر القصري والطويل وما بينهما سلبا أو إجيابا إىل 
 يوما ملوافقة قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلن يصل إىل ذلك إال 30أو

 واضطراب وتشتت وتفريق وجتعل من أبناء بوسيلة ظنية توقع األمة املسلمة يف خلل
  هـ. ا) البالد الواحدة بل املدينة الواحدة يصوم بعضهم ويفطر اآلخرون 

ثبت باالستقراء ك°ة Zالفة اSساب للرؤية ال}عية ، �ا ثبت باالستقراء ك°ة Zالفة اSساب للرؤية ال}عية ، �ا ثبت باالستقراء ك°ة Zالفة اSساب للرؤية ال}عية ، �ا ثبت باالستقراء ك°ة Zالفة اSساب للرؤية ال}عية ، �ا : : : : الوجه الرابع والع}ون الوجه الرابع والع}ون الوجه الرابع والع}ون الوجه الرابع والع}ون 
  ::::يرفع اDقة به يرفع اDقة به يرفع اDقة به يرفع اDقة به 

م ا الدكتور الفاضل من خالل دراسة قا: ( قال الدكتور حممد بن صبيان اجلهين *** 
قارن فيها بني الرؤية البصرية ، أستاذ الفلك يف جامعة امللك سعود ، أمين كردي 

  : هـ وجد أنه 1422 هـ وعام 1400واحلساب الفلكي بني عام 
  . مرة من حيث وجود اهلالل 14تطابقت الرؤية مع احلساب . 1
  .هلالل  مرة من حيث عدم وجود ا24تطابقت الرؤية مع احلساب . 2
 مرة حيث مت التبليغ بالرؤية مع عدم والدة اهلالل 18مل تتطابق الرؤية مع احلساب . 3

  .فلكيا 
  .مل تتطابق الرؤية مع احلساب مرتني حيث ولد اهلالل فلكيا ومل يتم التبليغ . 4

 % ) 67وخلصت الدراسة إىل أن نسبة التطابق بني احلساب الفلكي والرؤية هي 
  هـ.ا

دف إىل إظهار ما إذا كان يوم " عدنان عبداملنعم قاضي"اسة فلكية لـ ويف در*** 
 إىل 1380اإلعالن الرمسي لدخول شهر رمضان الكرمي وعيد الفطر للفترة من 

 هـ يوافق الشروط اليت وضعها مؤمتر حتديد أوائل الشهور القمرية فلكيا ، 1425
 27( هـ 1398ذي احلجة  29 - 26الذي انعقد يف اسطنبول بتركيا ، يف الفترة 
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أن يبدأ االقتران يف اليوم السابق لبدء : ، وشروطهم هي )  م1978 نوفمرب 30 -
الشهر مث غروب الشمس مث غروب اهلالل مع زاوية ارتفاع القمر عن األفق تساوي 

 7 درجات وزواية انفصال القمر عن الشمس تساوي على األقل 5على األقل 
 واستخدم أحدث وأدق برنامج علم فلك متاح .درجات وذلك ألي شهر قمري 

وقُدم اليوم الرمسي إلعالن رمضان من مركز الدراسات . للعامة واملختصني واحملترفني 
  .واملعلومات يف مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر يف جدة 

مل حيصل قط أن أظهر احلساب الفلكي أن رمضان كان من املفروض أن يدخل قبل . 1
ا سباقني إعالنه رمسيا خالل الفترة ؛ لقد كان أهل الرؤية الشرعية دائم.  

وافقت طريقة الرؤية الشرعية املتبعة احلساب الفلكي يف إعالن دخول رمضان يف . 2
   %.13 مرة ، أي بنسبة 46 من 6
عارضت طريقة الرؤية الشرعية املتبعة احلساب الفلكي يف إعالن دخول رمضان يف . 3
   %.87بنسبة  مرة ، أي 46 من 40
يف ليلة إعالن دخول رمضان كان اهلالل ، بعد غروب الشمس ، حتت األفق يف . 4
 مرة الباقية كان 11والـ . لكل الفترة  % 63 مرة ، أو بنسبة 40 من الـ 29

 لزاوية االرتفاع ، وهي 3 إىل 1اهلالل يف ليلة إعالن دخول رمضان فوق األفق ما بني 
  . درجات 5هي أقل من القيمة املطلوبة و

 1من (=  شواال 46وأما نتائج الدراسة لشهر شوال ، والفترة هلذه الدراسة هي * 
 نوفمرب 13( هـ 1425 شوال 1إىل )  م1961 مارس 17( هـ 1380شوال 
  :ونتائجها كالتايل )  م2004
مل حيصل قط أن أظهر احلساب الفلكي ان شوال كان من املفروض أن يدخل قبل . 1

ا سباقني اعالنه رمسيا خالل الفترة ؛ لقد كان اهل الرؤية الشرعية دائم.  
 8وافقت طريقة الرؤية الشرعية املتبعة احلساب الفلكي يف إعالن دخول شوال يف . 2

   % .17 مرة او بنسبة 46من 
عارضت طريقة الرؤية الشرعية املتبعة احلساب الفلكي يف إعالن دخول شوال يف . 3
   % .83بة  مرة أو بنس46 من 38
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 من 31يف ليلة إعالن دخول شوال كان اهلالل بعد غروب الشمس حتت األفق يف . 4
 مرات الباقية كان اهلالل يف ليلة إعالن 7، الـ  % 82 مرة ، أو بنسبة 38الـ 

 درجات لزاوية االرتفاع ، وهي 4دخول شوال فوق األفق ما بني درجة واحدة إىل 
  .هـ.ا) درجات  5أقل من القيمة املطلوبة وهي 

وما كان ذه املثابة فال يعملُ به ، وال ترد به الرؤية الشرعية ، بل وال يستأنس به *** 
  .، وال يلتفت إليه ، وال كرامة 

   : وهذا فيه معجزة للنبي صلى اهللا عليه وسلم من وجوه*** 

وسيأيت يف الوجه الثاين ". ية إِنَّ اللَّه مده للرؤ: " قوله صلى اهللا عليه وسلم : منها 
وهو أن اهللا تعاىل يطيل مدة بقاء اهلالل وحجمه لرياه الناس فضال منه تعاىل : والثالثني 

  .ونعمة ، فله احلمد والشكر ، وال اعتبار بكربه وصغره 
نفيه صلى اهللا عليه وسلم للحساب يف الصوم واإلفطار ، وحتذيره أمته من : ومنها 

  . إال بالرؤية البصرية الشرعية فقط الصوم واإلفطار

ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في : " قوله صلى اهللا عليه وسلم :  ومنها 
كتابِ اللَّه ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه عز وجلَّ فَهو باطلٌ وإِنْ كَانَ مائَةَ 

ابتك طرش ثَقأَو طُ اللَّهرشو قأَح ومن . رواه البخاري ومسلم واللفظ له " .  اللَّه
الشروط الباطلة املخالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ما اشترطه 
الفلكيون لصحة الرؤية ؛ فظهر لنا بالدالئل القطعية صدق الرسول صلى اهللا عليه 

هلوى ، إن هو إال وحي يوحى ، آتاه ربه الكتاب واحلكمة وسلم ، الذي ال ينطق عن ا
ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما : ( ، وقال عز وجل 

كلَيع لَ اللَّهزأَنٍء ويش نم كونرضا يمو مهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضةَ يكْمالْحو ابتالْك 
فصلى اهللا ) . 113:النساء) (وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما 

  .وسلم وبارك على هذا النيب الكرمي ، الذي هو باملؤمنني رؤوف رحيم 
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 واeطأ فيه  واeطأ فيه  واeطأ فيه  واeطأ فيه اSساب الفلi اليفيد القطع بل هو ظ�اSساب الفلi اليفيد القطع بل هو ظ�اSساب الفلi اليفيد القطع بل هو ظ�اSساب الفلi اليفيد القطع بل هو ظ�: : : : الوجه اeامس والع}ون الوجه اeامس والع}ون الوجه اeامس والع}ون الوجه اeامس والع}ون 
ُُواقع ومتكرر ، وال ترد به الرؤية ال}عية ، ويكذب الشهود اPعدلون _ اPحاكم واقع ومتكرر ، وال ترد به الرؤية ال}عية ، ويكذب الشهود اPعدلون _ اPحاكم واقع ومتكرر ، وال ترد به الرؤية ال}عية ، ويكذب الشهود اPعدلون _ اPحاكم واقع ومتكرر ، وال ترد به الرؤية ال}عية ، ويكذب الشهود اPعدلون _ اPحاكم  ُُ �� �� �� ��

ْْال}عية ، ا¯ين قبلت شهادتهم ، وصام وأفطر بموجبها اPسلمون ال}عية ، ا¯ين قبلت شهادتهم ، وصام وأفطر بموجبها اPسلمون ال}عية ، ا¯ين قبلت شهادتهم ، وصام وأفطر بموجبها اPسلمون ال}عية ، ا¯ين قبلت شهادتهم ، وصام وأفطر بموجبها اPسلمون  ْْ ََ ََ
ِِ ِِ
ُُ ُُ::::  

ظنية احلساب ، وذلك : ( قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد رمحه اهللا * 
  :لألمور اآلتية 

أن قطعية احلساب ال تقبل إال بنتائج فاشية تفيد العلم اليقيين بصدق نتيجته ) 1(
واطرادها ، وإخبار العدول على رسم الشرع من ذوي البصارة به بذلك ، ويبسط 

طريقته مبحضر من أهل العلم ملعرفة مدة سالمة مقدماته شرعاً ، هذا لو جعل الشرع 
  .املصري إليه 

يل متوفر على هذا املنوال ليكسب إفادة اليقني إال شهادة والواقع أنه ليس لدينا دل
بعض الفلكيني ألنفسهم بأن حسام يقيين ، واألدلة املادية تقدح يف مؤدى شهادم ، 

ويقوى ذلك بنفي نظرائهم يف الفلك من عدم إفادته اليقني ، كما قررته اللجنة 
  الشرعية الفلكية باألزهر يف قراراا

ة إىل أن الشرع ال يعترب صدق اخلرب والشهادة إال من مربز يف العدالة املطبوعة ، إضاف
  .الشرعية 

قيام دليل مادي يف الساحة املعاصرة على أن احلساب أمر تقديري اجتهادي ) 2(
يدخله الغلط واالضطراب ، وذلك يف النتائج احلسابية اليت ينشرها احلاسبون يف 

 الفطر مثالً ليلة كذا ، مث تثبت رؤية الصحف من تعذر والدة شهر رمضان أو شهر
) اهلالل بشهادة شرعية معدلة ، أو رؤية فاشية يف ذات الليلة اليت قرروا استحالته فيها 

  هـ.ا
حيث قال ) 97ص(من ذلك ما ذكره األمني حممد كعورة يف كتابه مبادئ الكونيات * 

ذكر ، أال  هـ يستحق ال1389والذي حدث يف موعد بدء صيام رمضان لعام : " 
 اعتمدت - أي اجلمهورية العربية املتحدة بالذات -وهو أن بعض الدول اإلسالمية 

 -على حساب الفلك واألرصاد يف أن هالل رمضان لن يولد قبل منتصف ليلة االثنني 
 ، ولكن الذي حدث أن رؤية اهلالل ثبتت يف -أي ال متكن رؤيته مساء األحد 
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  " . مساء األحد السعودية وبعض الدول األخرى يف
 هـ ، وذكره الشيخ 1406ومن ذلك ما حدث أيضاً يف هالل شهر شوال يف عام * 

؛ ) 2/836( هـ 1408بكر أبو زيد يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث لعام 
فإن احلاسبني أعلنوا النتيجة يف الصحف باستحالة رؤية هالل شوال ليلة : ( قال 

ان ، فثبت شرعا بعشرين شاهدا على أرض اململكة العربية السبت الثالثني من رمض
السعودية يف مناطق خمتلفة يف عاليتها ومشاهلا وشرقها ، ورؤي يف أقطار أخرى من 

  .اهـ) الديار اإلسالمية 
وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز :  هـ 1407ومن ذلك أيضاً ما حصل يف عام * 

 -؛ حيث أفاد الدكتور علي عبندة ) 134 -127\15(رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى 
 بأن -مدير األرصادات العامة وعضو جلنة املواقيت يف وزارة األوقاف األردنية 

احلقائق العلمية تؤكد عدم إمكانية رؤية هالل رمضان مساء االثنني مطلقاً ، حيث أفاد 
 الرؤية  دقيقة ، ومع ذلك فقد ثبتت20أن اهلالل يغيب قبل غروب الشمس حبوايل 

  .هلالل رمضان يف ليلة الثالثاء لدى جملس القضاء األعلى يف اململكة العربية السعودية 
قال الشيخ محود بن عبد اهللا :  هـ 1408ومن ذلك أيضاً ما حصل يف عام *** 

قواطع األدلة يف الرد على من عول على : " التوجيري رمحه اهللا تعاىل يف رسالته 
 1408معرض رده على من زعم استحالة رؤية اهلالل عام يف " احلساب يف األهلة 

 قال - هـ 1427 وهو مشابه ملا حصل يف عامنا هذا -هـ لغروبه قبل الشمس ، 
 1408اعتماده على ظنه وحسابه يف دخول شهر شوال يف سنة : " رمحه اهللا تعاىل 

هـ فقد زعم أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس يوم األحد املوافق للتاسع 
والعشرين من رمضان ، وقد ظهر خطؤه يف ظنه وحسابه الذي ليس مبنضبط وذلك 

بثبوت رؤية اهلالل يف ليلة االثنني يف عدد من املدن والقرى يف اململكة العربية 
السعودية ، ورؤي أيضاً يف غري اململكة العربية من البالد ااورة هلا كما قد ذكر ذلك 

  هـ.ا) يف بعض اإلذاعات 
 هـ ، حيث أن الفلكيني يفيدون أن 1425حصل يف ثبوت شهر شوال لعام وما * 

هالل شوال ال ميكن أن يرى مساء اجلمعة ، وأن شهر رمضان سوف يكمل ، وأن 
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أول أيام العيد هو يوم األحد ؛ وذلك لكون القمر يغرب قبل غروب الشمس مساء 
ركزي لشهر شوال هلذا وذكر املهندس حممد شوكت عودة أن االقتران امل. ذلك اليوم 

 بالتوقيت 14 : 27 تشرين الثاين يف الساعة 12العام سيكون يوم اجلمعة املوافق 
العاملي ومن املستحيل رؤية اهلالل يف ذلك اليوم من مجيع دول العامل اإلسالمي لغروب 

  هـ.القمر قبل غروب الشمس ا

ململكة العربية ومع هذا كله فقد رؤي هالل شهر شوال مساء يوم اجلمعة يف ا
السعودية ، وشوهد يف أكثر من منطقة ، وشهد برؤية هالل شوال مساء يوم اجلمعة 

أكثر من عشرين شاهداً ، منهم اثنان أتيا إىل نفس مكتب جملس القضاء األعلى يف 
 كما أوضح ذلك املسؤول يف جملس القضاء األعلى يف اململكة العربية -الرياض 

هر رمضان ناقص غري تام ، ويكون يوم السبت هو أول  وبذلك يكون ش-السعودية 
أيام العيد ، وليس كما قالوا ، وبذلك يتبني أن حسابام ليست دقيقة إطالقًا ، وإمنا 

  .هي ظنية 
فهذا دليل مادي حاضر مشاهد على أن : ( قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد * 

 ضعفًا غالبا ، وهذا يف ساعة املعاصرة النتائج الفلكية املعاصرة يف هذا ظنية وضعيفة
اليت ينادي فيها البعض إىل االعتماد على احلساب وال أرى هذا الدليل إال إعالنا على 

  هـ.ا) عدم صدق شهادة الفلكيني ألنفسهم بأن حسام قطعي 
ومن الشواهد املعاصرة أيضا على ذلك أنا رأينا بعض البلدان اإلسالمية : ( قال ) 3(

 الصوم والفطر مبوجب احلساب الفلكي ، والفارق بينها وبني البلدان اليت تثبته تعلن
بالرؤية يومان أو ثالثة ، فهل يكون يف الدنيا فارق يف الشهور القمرية الشرعية كهذه 

وقد . مما يقطع كل عاقل بفساده . املدة ؟ وهذا هو عني دخول اخللل يف مواسم التعبد 
 تعاىل ما يدخل على املسلمني من التالعب يف شعائرهم من بسط ابن تيمية رمحه اهللا

جنس ما حيصل من أهل الكتابني وغريهم ، إذ كانت األحكام عندهم معلقة على 
ومن جنس . األهلة مث جعلوها دائرة على السنة الشمسية على اصطالحات هلم 

  .اهـ ) النسيء الذي كان عند العرب
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 أيضا الشيخ بكر أبو زيد يف جملة جممع الفقه ومما يدل على اضطرام ما ذكره) 4(
ودليل آخر يف ساحة ) : ( 837 -2/836( هـ 1408اإلسالمي العدد الثالث لعام 

  :املعاصرة وهو 
التضارب احلاصل بالنتائج والتقاومي املنتشرة حبساب املعاصرين ، فإا متفاوتة خمتلفة يف 

ا حىت يف الوالية الواحدة ، ومن والية إىل إثبات أوائل الشهور ، وما زال اختالفها قائم
  .اهـ) فهذا دليل على دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة . أخرى 

وهذا يدل على دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة ، وعلى اضطرابه ، فكيف نعلق أمورنا * 
التعبدية حبساب مضطرب ؟ وهذا كله دليل مادي واضح على أن النتائج الفلكية 

  . هذا ظنية وضعيفة املعاصرة يف

 بلغ يف العصر احلاضر من الدقة - مثلًا -أن الطب : قال الشيخ بكر أبو زيد ) 5( 
والترقي ما هو مشاهد لعموم الناس ، ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دوم من 

اخلطأ والغلط ما يكون ضحيته نفس معصومة أو منفعة أو عضو حمترم ، هذا مع أن 
ة باحلواس العاملة فيه من مسع وبصر وملس ، فكيف حبال احلساب الفلكي لوازمه مدرك

الذي ما زال عملة نادرة ومل تكن نتيجته فاشية باليقني ، ولوازمه غري حمسوسة ، إذن 
فكيف يسوغ التحول من املقطوع بداللته حبكم الشارع إىل املظنون ، ومن املتيقن إىل 

  .املشكوك يف نتيجته 
لكي املعاصر قائم على الرصد باملراصد الصناعية احلديثة ، واملرصد احلساب الف) 6(

كغريه من اآلالت اليت يؤثر على صالحية نتائجها أي خلل فين فيها قد ال يشعر به 
) واهللا أعلم . . الراصد ، وهذا فيه ظنية من جهة أخرى غري الراصد وهي جهة اآللة 

  .اهـ كالمه رمحه اهللا 
وال ترد ا  ، ين على ظنية حساباتهم ، وأنها حتتمل اخلطأشهادات الفلكي) 7(

الرؤية الشرعية ، ويكذَّب ا الشهود املعدلون يف احملاكم الشرعية ، الذين قبلت 
  :شهادم ، وأفطر مبوجبها املسلمون 

 أعين احلساب -مما يدل على ظنية احلساب أنه قد شهد بذلك بعض أرباب هذا الفن 
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ن شهد بذلك األمني حممد كعورة ، حيث قال يف كتابه مبادئ  ، ومم-الفلكي 
  :ما ملخصه ) 97 -96ص (الكونيات 

كثريا ما اختلفت الدول اإلسالمية يف بداية واية شهر رمضان ، والسبب األساسي " 
يف ذلك هو ما سبق أن ذكرت من أن حركة القمر معقدة للغاية ، ويكاد يكون يف 

 مضبوط للشهور العربية ؛ ألن مواقع األرض والقمر حكم املستحيل وضع تقومي
والشمس ال تتكرر يف فترات منتظمة ، إن احلل يف رأيي هلذه املشكلة هو أن يعتمد 

املسلمون على الرؤية ، وذلك يتمشى مع الدين كما جاء يف احلديث الشريف 
  اهـ . ) »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني«
دخول الشهر القمري " قال األستاذ فهد بن علي احلسون وفقه اهللا تعاىل يف كتابه * 

  " :بني رؤية اهلالل واحلساب الفلكي 
اهـ وذكر األدلة ) احلساب الفلكي يف إثباته للشهور القمرية يفيد الظن ال القطع ( 

  .على ذلك 
هلندسة النووية جبامعة امللك  رئيس قسم ا-قال الدكتور حممد بن صبيان اجلهين * 

أصبح لكل " : ( احلساب الفلكي بني القطعية واالضطراب "  يف حبثه -عبدالعزيز 
واحلساب الفلكي جيعل من بعضنا يصوم اليوم ، والبعض يصوم . فلكي رأي يف املسألة 

كما أن احلساب الفلكي أيضا جيعلنا نفرط أحيانا بيومني من شهر رمضان .بعده بيومني 
  هـ.ا) ملبارك ونضطر للدخول يف يوم أو أكثر من شهر شوال ا

ليس  : ( - دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو -حممد خبيت املالكي . قال د* 
أمام احلاسبني إال أن يقبلوا بأن هناك عوامل مل يضموها حلسابام الفلكية ، واألمر ال 

، ) مثل حركة القمر(لى املالحظة وكما يعلم اجلميع أن العلم قام ع. يسلم من اخلطأ 
مث من جمموعة مالحظات توضع نظرية حسابية معينة كقاعدة حسابية هلذه املالحظات 

اهلالل (، ومن هذه النظرية احلسابية خنرج بتوقعات ألرصاد مستقبلية ) األرصاد(
ة ، واليت نتأكد منها بأرصاد الحقة، وأي خطأ يف التوقعات احلسابي) لألشهر الالحقة

ويف حالتنا هذه إذا . يؤدي لتصحيح للنظرية وهكذا تستمر الدورة التطويرية للنظريات
ناقضت األرصاد احلسابات، فيكون علينا مراجعة وتصحيح حساباتنا واألخذ باالعتبار 
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ومن مكامن اخلطأ احملتملة ، آثار . العوامل اليت قد نكون قد أمهلناها ، واهللا أعلم 
 حيث أن حركة القمر خارج الغالف اجلوي متأكد من -الية الغالف اجلوي بنسبة ع

 ، فقد يؤثر الغالف اجلوي على شعاع -صحة حساباا بدقة عالية كما ذكرنا سابقا 
ضوء القمر فيظهر صورة القمر أعلى مما يتوقع احلاسبون ، حسب ظروف البلد اجلوية 

نا من املناسب أن جنيب وه: ( وقال ) ، بسبب ظاهرة االنكسار أو ظاهرة السراب 
هل القمر عند الوالدة خيتفي ضوءه متاما ؟ وهذا شعور عام : على سؤال مهم ، وهو 

ولألسف هذا التصور خاطئ إذا عمم ، وهو موجود . عند الناس وعند بعض احلاسبني 
وإمتاما هلذا املبحث ، : قال ... ، ) Smart 1977,168(حىت يف أشهر املراجع 

حلاسبني الذين يقولون أن اهلالل قبل الوالدة ال ميكن أن يرى ، أو أنه فإن هناك بعض ا
والتعريف الشرعي للهالل ليس : ... حماقا وال يكون هالال ، حسب التعريف الشرعي 

متعلقا باالقتران أو الوالدة ، فإن رؤي اهلالل ذا الشكل وانتشر خربه بني الناس مسي 
هالال ، ألن الناس مل يهلوا به هالال إلهالل الناس به ، فإذا و جد ومل يره أحد مل يسم

أي مل يشتهر بينهم فال يبدأ به شهرهم ، ومن جهة أخرى فإنه يف حاالت خاصة يمكن 
ويف هذه احلالة قد خيتفي ... بعد الشمس ) أي احملاق(أن يغرب اهلالل قبل ميالده 

لكنه يظل هالالً شرعياً الن اهلالل يف اليوم التايل القترابه الشديد من الشمس ، 
  هـ.ا) الشريعة مل تأمرنا مبتابعة اهلالل ألكثر من يوم للتأكد من صدق الشهود 

ال تزال الربامج عالية " : ( صاحب خوارزمية هجرة"وقال األستاذ مؤيد السعدي * 
اجلودة لدي ال تعطي إمكان الرؤية لكنها تعطي املوقع أما إمكان الظهور فهو ختمني 

وهم اآلن يحسّنون ذلك بأن يدخلوا عدة عوامل ؛ ) (  ال يوثق empiricalيب جتري
االرتفاع أو فرق االرتفاع بني القمر والشمس أو عرض اهلالل معا ، كأن يقول نأخذ 

بعض األشياء اليت تزيد الرؤية فنضعها يف البسط واليت تنقصها فنضعها يف املقام لكن 
تغير شيء مل يكن يف حسبان الفلكيني ؛ اإلنارة ) ( كل هذا ختمني جترييب كما قلت 

أو أي عامل ... الصناعية ، االحتباس احلراري ، الغازات الصناعية يف الغالف اجلوي 
الفلكيون كلهم أغفلوا هذا االحتمال ، وهو إمكانية رؤية ) ( أو ظاهرة مستجدة 

 الربنامج ال يقطع ) (اهلالل قبل غروب الشمس ، فكل حسابام تدور بعد الغروب 
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القمر أكثر ) ( لكن هل يرى أم ال فهي ال حتدده املعادالت) ( بالرؤية من عدمها 
والشك يف احلسابات اخلاصة ... حركته تتأثر مضطربةً باألرض ... األجرام اضطرابا 

وتقول هذه الوثيقة أن " ... kstarsانظر دليل برنامج "به أضعاف الشك يف غريه ، 
بيضوية منتظمة ال يكون قوله صحيحا / املسارات هي أشكال إهليليجية من يقول بأن 

إال إذا كان النظام الشمسي ال حيتوي سوى كوكب واحد وكانت كل األجرام جمرد 
كتل نقطية ال أبعاد هلا ويزيد الطني بلة قربه من األرض وتأثره مبا بقي من الترنح 

ات فهي تنقد نفسها وكما يقول لينوس أما نقد اخلوارزمي" ) ( امليد"التكأفئي لألرض 
كود تلك اخلوارزميات يشهد أا جتريبية فالقول " الكالم رخيص أرين الكود"تورفادز 

بأن اهلالل ال يرى إال إذا كان عرض اجلزء املضي مقسوما على الفرق بني ارتفاع 
عني أقل أو أكرب من كذا فنقول طيب وهل أخذمت درجة احلرارة ب... القمر والشمس 

هي جمرد حسابات رياضية ختمينية ال عالقة هلا مبوقع القمر وال هل يرى أم ) ( االعتبار 
ال ، ألن ذلك يف نظري ميؤوس منه وأقوهلا وأنا صاحب اخلوارزمية من صام أو أفطر 

بالنسبة للسؤال املوجه لكل من ينتصر ! ) ( بناء على حسابات برناجمي فإنه يأمث 
إذا كنت تريد روابط علمية ) ( تصفعهم به من بطالن قوهلم للفلك فأنا أعطيك ما 

إجنليزية تؤكد على ضعف احلساب الفلكي يف تقدير حركة القمر دون غريه فإين 
قد حتب أن تصفع املتفلكني ذه احلقائق حىت ... وامسع أخي ) ( مستعد أن أزودك ا

  هـ.ا) يكفو عن املطالبة باعتماد احلساب 

 الشرعية الفلكية باألزهر يف قراراا املطبوعة ظنية احلساب الفلكي قررت اللجنة) 8(
  :ونفت قطعيته 

حكم استخدام احلساب الفلكي يف " ذكر األستاذ أبو املنذر املنياوي وفقه اهللا يف حبثه 
  " :حتديد أوائل الشهور 

إفادته نفي علماء يف الفلك : ظنية احلساب الفلكي وذلك لألمور اآلتية ، فذكر منها ( 
هـ .ا) اليقني ، كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية باألزهر يف قراراا املطبوعة 

  ملخصا
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كثر يف : ( قال الشيخ صاحل اللحيدان رئيس جملس القضاء األعلى بالسعودية ) 9(
هـ احلديث عن دخول هذ الشهر وكتب عنه يف 1425شهر شوال هذا العام 

ة من شهدوا برؤية اهلالل بناء على الزعم بأنه ال الصحف ، واستنكر أناس قبول شهاد
ميكن ان يظهر ليلة السبت وانه لن يولد اال بعد الغروب بوقت غري قصري من مساء 

اجلمعة ، وصار ملز ومهز ممن ليسوا من أهل العلم يف الشريعة ، وتعدى ذلك اىل 
خيضع لآلراء وكأن أمر الصيام واالفطار . كتابات غري صحفية فيها تكذيب للشهود 

والرغبات أو انه ال يتعلق بعبادة حتكمها نصوص الشريعة وهي من اركان االسالم ، 
وكأن النيب صلى اهللا وعليه وسلم مل يعط ذلك االمر ما يستحقه من البيان ، أو أنه مل 

يصدر أمره احلاسم صلوات اهللا وسالمه عليه أو يه القاطع بشأن بدء صيام الشهر 
  . غري ذلك من االحتماالت وانتهائه ، اىل

فقد كنا عاملني مبا قاله املتحدثون عن علم الفلك وما زعموه من استحالة الرؤية ، 
وقد شهد ثالثة شهود ... وكان متقررا لدينا انه ال بد من حتري الرؤية ومت ذلك 

عدول لدى حمكمة حوطة سدير مؤكدين رؤية اهلالل مث شهد شاهد يف القصيم مث شهد 
يف القويعية مث حضر بعد ذلك عدد من الشهود لدى حمكمة القويعية وحضر أربعة 

اناس اىل حمكمة الرياض بعد ان صدر القرار من الس بثبوت دخول الشهر والعدد 
الذين بشهادم صدر القرار مثانية والذين استغىن عنهم مبن سبقهم أكثر من العشرة ملا 

يف أماكن اخرى كما حضر شاهد اىل جملس حضروا اىل احملكمة كما بلغنا انه رؤي 
القضاء االعلى يفيد بأنه رأى اهلالل وحضر غريه حملكمة الرياض ، ويف يوم العيد مساء 
السبت رؤى اهلالل عاليا ومكث يشاهد اىل الساعة السادسة اال عشر دقائق ، ويتوقع 

  .ان ال يغيب اال الساعة السادسة 

ية اهلالل وعن امكاا كف عن احلديث عن رؤإنين انصح من كتب يف الصحافة أن ي
  .أو عدمه 

مث انين انصح طلبة العلم بعدم التعجل أو الوقوف مبوقف راد السنة ، وأن يراجعوا 
كالم علماء االمة الذين نقلوا االتفاق واالختالف وأقوال السلف من الصحابة 
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 وهم األئمة يف الدين -اية والتابعني وتابعيهم ، وبينوا أن الذي عليه أهل الدراية والرو
  . منع االعتماد على احلساب يف دخول الشهر وخروجه -

كما أن أهل احلساب خمتلفون يف حتديد وقت الرؤية ويف دخول الشهر وهو خالف 
قدمي وحديث ، وحكايات إمجاعهم ال حجة فيها ، فإن احلجة يف كتاب اهللا وسنة 

ل احلساب يف حسام فال يضرينا كما أن رسوله مث امجاع علماء االمة ، اما خالف أه
امجاهم لو صح ليس حبجة تقارع به سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو يتعسف 

  .لرد شهادة من تثبت عدالته بدعوى توهيمه يف دعوى رؤية اهلالل 
وقد شنع علماء االسالم على من رد شهادة الشهود ملخالفتها يف نظره حساب أهل 

ان هذا : ن ينقل عنه العلم ال يرى سوى اعتماد الرؤى ، وقال العيِين احلساب وعامة م
مذهب مجهور فقهاء االمصار يف احلجاز والعراق والشام واملغرب وعامة أهل احلديث 

  .هـ ملخصا . ا) 
        ::::أصاب اvدوي راo ا1الل ، وأخطأ اSاسب الفلi الغر± أصاب اvدوي راo ا1الل ، وأخطأ اSاسب الفلi الغر± أصاب اvدوي راo ا1الل ، وأخطأ اSاسب الفلi الغر± أصاب اvدوي راo ا1الل ، وأخطأ اSاسب الفلi الغر± ) ) ) ) 10((((

وقد كنا مرة يف جملس فيه عدد من : ( هللا ذكر األستاذ عبد الرمحن السديس وفقه ا
املشايخ منهم الشيخ عبد الكرمي اخلضري وحممد الدريعي وإبراهيم الصبيحي وغريهم ، 

منها أنه :  حبكايات كثرية - رائي اهلالل -فحدثنا األستاذ فهد السنيدي عن الرجل 
 ، فاختلفوا قد حضر معه يف أحد الشهور مجع من الفلكيني وكان مقدمهم رجل غريب

معه قبل وقت ظهور القمر يف مكانه الذي سيخرج منه القمر ، فحدده يف مكان 
وعارضوه ، مث خرج من املكان الذي حدده فقام هذا الغريب أمامهم فقبل رأسه ، وله 

حكايات غريها حىت أنه قد استدعاه أمري الرياض وحدث بينهما كالم على هذه املسألة 
  اهـ) ء يف إذاعة القرآن وقناة اد وقد أجري معه لقا. 

 على من رد 3/1062رد اإلمام األمري الصنعاين يف حواشي شرح العمدة ) 11(
شهادة الشهود إذا اقتضى احلساب عدم إمكانية الرؤية ألن احلساب قطعي بزعمه 

هذه القطعية املدعاة إن أراد أا قطعية عند احلاسب وسلمنا له ذلك ، فهو : ( فقال 
  .رجوع إىل قول بعض أكابر الشافعية إنه خيتص احلاسب بالعمل بذاك بالنسبة إليه 
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احلاسب ، فهذا باطل ألن غري احلاسب إمنا يستفيد هذا ] غري[وإن أراد أنه قطعي عند 
احلكم وهو أن احلساب حييل الرؤية اليت قامت عليها الشهادة من كالم احلاسب ، 

) فأين القطع الذي زعمه ، احملسن به الظن ظنه صدقه وغاية ما يفيده خربه عند سامعه 
  هـ.ا
قالت هيئة كبار العلماء يف ردها علي من ادعى أن علم احلساب مبين على ) 12(

  :مقدمات يقينية 
ذلك غري مسلم ؛ ألن احلس واليقني يف مشاهدة الكواكب ال يف حساب سريها ، ( 

من الناس ، كما تقدم ؛ حلاجته إىل دراسة فإنه أمر عقلي خفي ال يعرفه إال الرتر اليسري 
وعناية ، ولوقوع الغلط واالختالف فيه ، كما هو الواقع يف اختالف التقاومي اليت 

تصدر يف كثري من البالد اإلسالمية ، فال يعتمد عليه وال تتحقق به الوحدة بني 
  .هـ 14/2/1395وتاريخ ) 34(ر رقم قرا) . املسلمني يف مواقيت عبادام 

قال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا يف كتابه جمموع فتاوى ومقاالت *** 
وال خيفى على كل من له معرفة بأحوال احلاسبني من أهل  ) : " 279/ 30(متنوعة 

الفلك ما يقع بينهم من االختالف يف كثري من األحيان يف إثبات والدة اهلالل أو 
 عدمها، ولو فرضنا إمجاعهم يف وقت من األوقات على عدمها ويف إمكان رؤيته أو

والدته أو عدم والدته ، مل يكن إمجاعهم حجة ؛ ألم ليسوا معصومني ، بل جيوز 
عليهم اخلطأ مجيعا ، وإمنا اإلمجاع املعصوم الذي حيتج به هو إمجاع سلف األمة يف 

صورة اليت شهد هلا رسول املسائل الشرعية ؛ ألم إذا أمجعوا دخلت فيهم الطائفة املن
  هـ.ا" على احلق إىل يوم القيامة اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأا ال تزال 

  هـ.ا  )احلساب يدخله اخلطأ كثريا: ( يد وقال العالمة احملقق بكر أبو ز*** 
  ) ]2/821(هـ 1408جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث لعام [ 

الل مبنية على معادالت نيوتن أو على نظريات أخرى احلسابات الفلكية يف اهل) 13(
أحدث ثبت أن منها الباطل ، وفيها نسبة خطأ ، مما يبطل قطعيتها ، ونظرية النسبية 

آلينشتاين أبطلت الكثري من القوانني الفلكية والفيزيائية اليت ما زال العمل جاريا 
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يف الواقع فإن كثريا من مبقتضاها يف حساب اهلالل ، وجاء بعده من خيطؤه أيضا ، و
  .احلسابات الفلكية قائمة على نظريات مل ترق إىل مستوى احلقائق العلمية 

��أخطاء اSساب _ ضبط مواقيت الصلوات معروفةأخطاء اSساب _ ضبط مواقيت الصلوات معروفةأخطاء اSساب _ ضبط مواقيت الصلوات معروفةأخطاء اSساب _ ضبط مواقيت الصلوات معروفة) 14( �� ُُ ُُ ْْ ، والتقاومي وبرامج  ْْ
احلاسب اآليل املعدة حلساب وقت الصالة بينها فروق واضحة يف التوقيت ، وهلذا قال 

  .ي أن تناط به أوقات الصالة والصيام من جهة االبتداء واالنتهاء ال ينبغ: العلماء 
  )4100رقم (فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء * 

  هل للتقومي احلايل مشروعية أم ال ؟: السؤال األول 
وال التقومي من األمور االجتهادية ، فالذين يضعونه بشر خيطئون ويصيبون ، : ج 

؛ ألن  به أوقات الصالة والصيام من جهة االبتداء واالنتهاءينبغي أن تناط 
ابتداء هذه األوقات وانتهاءها جاء يف القرآن والسنة ، فينبغي االعتماد على ما دلت 

عليه األدلة الشرعية ، ولكن هذه التقاومي الفلكية قد يستفيد منها املؤذنون واألئمة يف 
 الصوم واإلفطار فال يعتمد عليها من مجيع أوقات الصالة على سبيل التقريب ، أما يف

الوجوه ؛ ألن اهللا سبحانه علق احلكم بطلوع الفجر إىل الليل ، وألن الرسول صلى اهللا 
" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة : " عليه وسلم قال 

�1  .وسلم وباهللا التوفيق ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه  . 
  _____اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء _____ 

  الرئيس............. نائب الرئيس .......... عضو ......
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز.. عبد الرزاق عفيفي .. عبد اهللا بن غديان 

  :قال العالمة احملقق الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف جمموع فتاويه * 
 فيه تقدمي مخس دقائق يف أذان الفجر على مدار السنة - تقومي أم القرى -لتقومي إن ا( 

، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعترب صلى قبل الوقت ، وهذا شئ اختربناه يف احلساب 
فلذلك ال يعتمد هذا بالنسبة ألذان الفجر ألنه .... الفلكي ، واختربناه أيضاً يف الرؤية 

ا ، لو تكرب لإلحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت مقدم وهذه مسألة خطرة جد
والعمل بالتوقيت أجلأت : ( وقال يف فتاوى جلسات رمضانية . اهـ ) صالتك فريضة 

إليه الضرورة ؛ ألن الناس ال يصعدون على املنارات ، وال يستطيعون رؤية الفجر متاما 
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احلقيقة كلجوئنا إىل التقومي أو إىل بسبب األنوار ، فالضرورة أجلأتنا إليه ، وإال فهو يف 
احلساب الفلكي يف رؤية اهلالل ، فما دمنا ال نعمل باحلساب الفلكي يف رؤية اهلالل ، 
فكذلك أيضا ال نعمل بالتقومي يف أوقات الصلوات أو أوقات اإلمساك واإلفطار ؛ ألن 

قلنا الضرورة هذا كله مبين على حساب ، لكن نظرا إىل أن الضرورة أجلأت إىل ذلك 
  .اهـ) هلا أحكام نرجع إليها 

  _____________  حاشية_____
�1، سنن الترمذي الصوم ) 1081(، صحيح مسلم الصيام ) 1909(صحيح البخاري الصوم  
، مسند أمحد ) 1655(، سنن ابن ماجه الصيام ) 2123(، سنن النسائي الصيام ) 684(
  ) .1685(، سنن الدارمي الصوم ) 2/497(

_____________________________________________  

املؤذنون املؤمتنون الذين دعا : ( قال اإلمام ادد حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا * 
هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملغفرة ، و هم الذين يؤذنون لكل صالة يف وقتها 

يت األمحر ، فقل منهم من يؤذن على ، و قد أصبح هؤالء يف هذا الزمن أندر من الكرب
التوقيت الشرعي ، بل مجهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي املسطر على التقاومي 

 20السبت (، وهو غري صحيح ملخالفته للواقع ، ويف هذا اليوم مثال ) الروزنامات(و
طلعت الشمس من على قمة اجلبل يف الساعة اخلامسة ومخس ) 1406حمرم سنة 

 دقيقة ، ويف تقومي وزارة األوقاف أا تطلع يف الساعة اخلامسة والدقيقة الثالثة وأربعني
وسط (، فما بالك بالنسبة للذين هم يف ) جبل مهالن(هذا و أنا على ! و الثالثني 

ومع ) . مهالن(؟ ال شك أنه يتأخر طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على ) عمان
الوقت بفرق يتراوح ما بني عشرين دقيقة إىل األسف فإم يؤذنون للفجر هنا قبل 

ثالثني ، وبناء عليه ففي بعض املساجد يصلون الفجر مث خيرجون من املسجد وملا يطلع 
الفجر بعد ، ولقد عمت هذه املصيبة كثريا من البالد اإلسالمية كالكويت و املغرب 

 دقائق 10 - 5والطائف و غريها ، ويؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 
وملا اعتمرت يف رمضان السنة املاضية صعدت يف املدينة إىل الطابق األعلى من البناية . 
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اليت كنت زرت فيها أحد إخواننا ملراقبة غروب الشمس وأنا صائم ، فما أذن إال بعد 
وأما يف جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن يف شقة منها ) !  دقيقة13(غروا بـ 

) فحمدت اهللا على ذلك . دت الشمس أن تغرب إال ومسعت األذان صهر يل ، فما كا
   )2780حديث / 6( هـ من السلسلة الصحيحة .ا
  :، احلساب املنعكس والفهم املنتكس ) شعر" (من عد موج البحرِ عد طويال ) " 15(

  :أخطاء احلساب الفلكي كثرية 
  .ل رمضان وهالل شوال  هـ يف هال1427ولكن خنتم مبا حدث يف عامنا هذا *** 
زعم كثري من الفلكيني استحالة رؤية هالل رمضان ليلة السبت ، فرؤي واضحا يف ** 

عدد من األماكن ، وثبت شرعا يف احملاكم الشرعية بشهادة العدول يف السعودية 
وغريها ، وصامت لرؤيته حنو من مخس عشرة دولة ، وكذا صام املسلمون يف أمريكا 

  .وروبية وبعض البالد األ
وبعد ظهور احلق انبعث من الفلكيني من جيادل يف احلق بعد ما تبني ، وزعم أن ** 

الذي رآه املسلمون كوكب عطارد ال اهلالل ، وأثار فتنة عظيمة وشكك املسلمني يف 
صومهم ، وتلقف منه هذا اإلفك بعض السماعني للكذب ، وادعوا أن السعودية 

 وصحة احلساب الفلكي ، وزادوا أنه لن ير هالل شوال تراجعت وأعلنت خطأ الرؤية
  .ليلة االثنني 

وأفطر املسلمون واجتمع إكمال . فرؤي اهلالل حبمد اهللا عزوجل يف أماكن كثرية ** 
العدة مع ظهور اهلالل ، وظهر كذب الفلكي املذكور ، وفضحه اهللا عز وجل ، ألنه 

سلمني يف صومهم وفطرهم ، بفهمه دأب على معارضة الرؤية الشرعية ، وتشكيك امل
  .املنتكس وحسابه املنعكس 

سنرِيهِم َآياتنا في الَْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق : (وصدق اهللا عز وجل 
  ) .أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيٍء شهِيد 
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ال ت}ع صالة الكسوف �³ اSاسب ومن صالها ال ت}ع صالة الكسوف �³ اSاسب ومن صالها ال ت}ع صالة الكسوف �³ اSاسب ومن صالها ال ت}ع صالة الكسوف �³ اSاسب ومن صالها : : : : لع}ون لع}ون لع}ون لع}ون الوجه السادس واالوجه السادس واالوجه السادس واالوجه السادس وا
  ::::اعتمادا g خ�هم فقد خالف السنة اعتمادا g خ�هم فقد خالف السنة اعتمادا g خ�هم فقد خالف السنة اعتمادا g خ�هم فقد خالف السنة 

خطأ االعتماد على احلساب الفلكي يف الكسوف واخلسوف ، وربطهما بإمكان ) 1(
  :رؤية اهلالل من عدمها 

مقاالت قال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا يف كتابه جمموع فتاوى و*** 
   ) :279/ 30(متنوعة 

 /3/9بتاريخ ) 6885(يف عددها رقم ) الرياض ( اطلعت على ما نشرته صحيفة ( 
عفا اهللا عنا وعنه ، من جزمه باستحالة أن يكون . ل. ع.  هـ بقلم الدكتور أ1407

يوم االثنني أول يوم من شعبان ؛ بناء على ما وقع يف ليلته من الكسوف ، وبناء على 
ه عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحة اهللا عليهما ، وجزمه بأن يوم ما نقل

االثنني هو متام الثالثني لشهر رجب وأن يوم الثالثاء هو أول يوم من شعبان بشكل 
  .قطعي ، وعليه يستحيل على ما ذكره أن يكون يوم الثالثاء هو أول يوم من رمضان 

اء ما يف هذا الكالم من اخلطر العظيم واجلرأة وبناء على ذلك رأيت أن أوضح للقر** 
على دين اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ونبذ ما صحت به السنة عن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم وراء الظهر ، وتقدمي أقوال احلسابني على ما دل عليه كتاب اهللا 
لشهر وخروجه عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من تعليق إثبات دخول ا

برؤية اهلالل أو إكمال العدة ، وحكمه صلى اهللا عليه وسلم يعم زمانه وما بعده إىل 
يوم القيامة ؛ ألن اهللا عز وجل بعثه إىل العاملَني بشريعة كاملة ال يعتريها نقص بوجه من 

ت علَيكُم نِعمتي الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتمم{ : الوجوه ، كما قال اهللا سبحانه 
، وهو سبحانه يعلم ما يقع من الكسوف يف كل زمان ومل } ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

خيرب عباده مبا جيب عليهم اعتباره وقت الكسوف ، من جهة إثبات األهلة ، مع أنه 
ت سبحانه أخربهم على لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم مبا يشرع هلم وق

  .الكسوف من صالة وغريها 
إن كسوف الشمس ال يكون إال يف آخر الشهر يف ليايل استسرار : أما قول الفلكيني 

القمر ، فليس عليه دليل يعتمد عليه ويسوغ من أجله أن ختالف األحاديث الثابتة عن 
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يم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولو أيده شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن الق
عفا اهللا عنهما ، فإما ليسا معصومني ، وجيوز عليهما اخلطأ يف بعض أقواهلما كما جيوز 
على غريمها من أهل العلم ، وقد أمر اهللا عباده عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه إىل 

كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وأن يردوا ما اختلفوا فيه إىل حكمه وحكم 
ياأَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا { :  اهللا عليه وسلم ، فقال تعاىل رسوله صلى

 متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسالر
مِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤأْوِيلًا تت نسأَحو ريخ ك{ : ، وقال عز وجل} رِ ذَل ملَفْتتا اخمو

 إِلَى اللَّه هكْمٍء فَحيش نم يهى { : اآلية ، وقال سبحانه} فتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا و
يت ويسلِّموا تسليما م حرجا مما قَضيحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِ

 {.  
وقد صرح مجع من أهل العلم بأن كسوف الشمس ميكن وقوعه يف غري آخر الشهر ** 

، وهكذا خسوف القمر ميكن وقوعه يف غري ليايل اإلبدار ، واهللا سبحانه على كل 
  .شيء قدير 

لشهر ال مينع وقوعه يف غريه ، وكون العادة الغالبة وقوع كسوف الشمس يف آخر ا
وقد صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية يف 
إثبات األهلة أو إكمال العدة ، وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم يف الصحيحني وغريمها ، وحكمه صلى اهللا عليه وسلم ال خيتص بزمانه 

 بل يعم زمانه وما يأيت بعده إىل يوم القيامة ؛ ألنه رسول اهللا إىل اجلميع ، واهللا فقط ،
سبحانه أرسله إىل الناس كافة وأمره أن يبلغهم ما شرعه هلم يف إثبات هالل رمضان 

وغريه ، وهو العامل بغيب السماوات واألرض ، والعامل مبا سيحدث بعد زمانه من 
انه ما يقع من الكسوفات ، ومل يثبت عن رسوله حممد املراصد وغريها ، ويعلم سبح

صلى اهللا عليه وسلم أنه قيد العمل بالرؤية مبوافقة مرصد أو عدم وجود كسوف ، 
وهو سبحانه وتعاىل ال يعزب عن علمه شيء يف األرض وال يف السماء ، ال فيما سبق 

إنا « : اهللا عليه وسلم من الزمان وال فيما يأيت إىل يوم القيامة ، وقد قال النيب صلى 
أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وخنس إامه يف الثالثة 



 62 

، يرشد بذلك أمته عليه » ، والشهر هكذا ، وهكذا، وهكذا وأشار بأصابعه العشر 
الصالة والسالم إىل أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثالثني ، وصح 

ال تقدموا الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا « :  عليه وسلم أنه قالعنه صلى اهللا
، ومل يأمر بالرجوع إىل احلساب » العدة مث صوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة 

  .ومل يأذن يف إثبات الشهور بذلك 
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسالة صنفها يف هذه املسألة كما يف 

إمجاع العلماء على أنه ال جيوز العمل باحلساب يف 132 من الفتاوى صفحة 25لد ا 
إثبات األهلة، وهو رمحه اهللا من أعلم الناس مبسائل اإلمجاع واخلالف، ونقل احلافظ يف 

إمجاع السلف على عدم االعتداد :  عن أيب الوليد الباجي 127 ص 4الفتح ج 
  . بعدهم باحلساب ، وأن إمجاعهم حجة على من

واألحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كلها تدل على ما دل عليه 
  .اإلمجاع املذكور

ولست أقصد من هذا منع االستعانة باملراصد والنظارات على رؤية اهلالل ، ولكين 
أقصد منع االعتماد عليها أو جعلها معيارا للرؤية ، ال تثبت إال إذا شهدت هلا املراصد 

  .حة ، أو بأن اهلالل قد ولد ، فهذا كله باطل بالص
وال خيفى على كل من له معرفة بأحوال احلاسبني من أهل الفلك ما يقع بينهم من ** 

االختالف يف كثري من األحيان يف إثبات والدة اهلالل أو عدمها ويف إمكان رؤيته أو 
دم والدته ، مل يكن عدمها، ولو فرضنا إمجاعهم يف وقت من األوقات على والدته أو ع

إمجاعهم حجة ؛ ألم ليسوا معصومني ، بل جيوز عليهم اخلطأ مجيعا ، وإمنا اإلمجاع 
املعصوم الذي حيتج به هو إمجاع سلف األمة يف املسائل الشرعية ؛ ألم إذا أمجعوا 
دخلت فيهم الطائفة املنصورة اليت شهد هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأا ال 

  .ل على احلق إىل يوم القيامة تزا
أما االحتجاج بالكسوف فمن أضعف احلجج ؛ ألنه ال يوجد نص من كتاب اهللا عز ** 

وجل وال من سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يدل على أن اخلسوف للقمر ال يقع إال 
يف ليايل اإلبدار ، وأن الكسوف للشمس ال يكون إال أيام االستسرار كما يقوله بعض 
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علماء ، بل قد صرح مجع من أهل العلم بأنه جيوز أن يقع يف كل وقت كما تقدم ، ال
وذكر غري واحد منهم أنه ميكن وقوعه يف يوم عيد الفطر وعيد النحر ، وهذان اليومان 

  .ليسا من أيام اإلبدار وال من أيام االستسرار 
ر وال كسوف الشمس إنه ال يقع اخلسوف إال يف ليايل اإلبدا: فنقابل قول من قال ** 

إنه ميكن وقوع ذلك يف كل وقت وليس قول : إال يف أيام االستسرار ، بقول من قال 
أحدمها بأوىل من اآلخر ، وتسلَم لنا األدلة الشرعية ليس هلا معارض ، وليس يف شرع 
اهللا سبحانه وال يف قدرته فيما نعلم ما مينع وقوع اخلسوف والكسوف يف كل وقت ؛ 

عز وجل له القدرة الكاملة على كل شيء ، وله احلكمة البالغة يف مجيع ما ألن اهللا 
يقدره ويشرعه لعباده ، وقد أخرب نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن كسوف الشمس 

وخسوف القمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا ما عباده ، والعباد يف أشد احلاجة إىل 
وقت ، وهذا املعىن نفسه من األدلة التخويف واإلنذار من أسباب العذاب يف كل 

جبواز وقوع اخلسوف والكسوف يف مجيع : الدالة على صحة قول من قال من العلماء 
 قد - هـ ليلة الثالثاء 1407 أعين عام -األوقات ، والرؤية هلالل رمضان هذا العام 

 فهي رؤية ثبتت لدى جملس القضاء األعلى يف اململكة العربية السعودية يئته الدائمة ،
شرعية جيب االعتماد عليها ملوافقتها لألدلة الشرعية وبطالن ما يعارضها ، ومبوجبها 
يكون يوم الثالثاء أول يوم من رمضان ؛ لألحاديث السابقة ، ولقوله صلى اهللا عليه 

أخرجه » الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون « : وسلم 
  . حسن الترمذي وغريه بإسناد

ولو فرضنا أن املسلمني أخطأوا يف إثبات اهلالل دخوال أو خروجا ، وهم معتمدون ** 
 إثباته على ما صحت به سنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم مل يكن عليهم يف ذلك بأس يف

، بل كانوا مأجورين ومشكورين من أجل اعتمادهم على ما شرعه اهللا هلم وصحت به 
األخبار عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ، ولو تركوا ذلك من أجل قول احلاسبني أو 

نة الشرعية برؤية اهلالل دخوال وخروجا لكانوا من أجل وقوع الكسوفات مع قيام البي
آمثني وعلى خطر عظيم من عقوبة اهللا عز وجل ؛ ملخالفتهم ما رمسه هلم نبيهم وإمامهم 

فَلْيحذَرِ { : حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت حذر اهللا منها يف قوله عز وجل
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، ويف قوله عز } بهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصي
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد { : وجل

د حدوده يدخلْه نارا خالدا ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتع{ : ، وقوله سبحانه} الْعقَابِ 
 هِنيم ذَابع لَها ويهف {.  

وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب احلق ، وكشف للشبهة اليت ذكرها ** 
  .ل وغريه ممن يعتمد على أقوال احلاسبني . ع. الدكتور أ

 ما فيه صالح العباد واهللا سبحانه املسئول أن يوفقنا والدكتور ومجيع املسلمني لكل
والبالد ، والتمسك بشرع اهللا املطهر ، وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا ، ومن القول على اهللا سبحانه وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
بغري علم إنه ويل ذلك والقادر عليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى اهللا وسلم 

  .له نبينا حممد وآله وصحبه ومن عظم سنته واهتدى ديه إىل يوم الدين على رسو
  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  هـ.ا) ورئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة 

خربهم فقد صالة الكسوف ال تشرع خبرب أهل احلساب ومن صالها اعتمادا على ) 2(
  :خالف السنة 

جملة ( قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا يف مقال له نشر بـ *** 
  : هـ 20/8/1416بتاريخ  ) 1525( العدد ) الدعوة 

 مجادى األوىل 14فقد نشرت صحيفة الرياض يف عددها الصادر يف يوم األحد ( 
لشمري مدير مراصد األهلة مبعهد  هـ ، نقال عن عبد العزيز بن سلطان ا1416

حبوث الفلك واجليوفيزياء مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن القمر سيكسف 
مساء اليوم املذكور ، كما نشرت الصحيفة املذكورة يف عددها الصادر يوم االثنني 

وم  هـ ، أن عبد الرمحن بن حممد أبو عمة ، عميد كلية العل1416 مجادى األوىل 29
 30يف جامعة امللك سعود ذكر للرياض أن الشمس ستكسف صباح يوم الثالثاء 

  . هـ 1416مجادى األوىل 
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 من الشهر املذكور مع عدم وجود 15وبلغين أن بعض أئمة املساجد عملوا بذلك ليلة 
  .الكسوف 

قد : فرأيت أن من الواجب على مثلي بيان احلكم الشرعي يف هذا األمر ، فأقول ** 
األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألمر بصالة الكسوف والذكر صحت 

: والدعاء عندما يرى املسلمون كسوف الشمس أو القمر فقال صلى اهللا عليه وسلم 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكن اهللا " 

، " ك فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما بكم يرسلهما خيوف ما عباده فإذا رأيتم ذل
، فعلق " فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره : " ويف لفظ آخر 

صلى اهللا عليه وسلم األمر بالصالة والدعاء والذكر واالستغفار برؤية الكسوف ال 
  .خبرب احلسابني 

  . واحلذر من كل ما خيالفها فالواجب على املسلمني مجيعا التمسك بالسنة والعمل ا
ا على خرب  اعتماد5/ 15وبذلك يعلم أن الذين صلوا صالة الكسوف ليلة االثنني ** 

  .احلسابني قد أخطئوا وخالفوا السنة 
ويعلم أيضا أنه ال يشرع ألهل بلد مل يقع عندهم الكسوف أن يصلوا ؛ ألن الرسول 

 معها برؤية الكسوف ال باخلرب من صلى اهللا عليه وسلم علق األمر بالصالة وما ذكر
وما : ( أهل احلساب بأنه سيقع ، وال بوقوعه يف بلد آخر ، وقد قال اهللا عز وجل

لَقَد كَانَ لَكُم في : ( وقال سبحانه) آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 
صلى اهللا عليه وسلم إمنا صلى صالة الكسوف ملا ، وهو ) رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن : ( وقع ذلك يف املدينة وشاهده الناس ، وقال عز وجل 
 يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم(  

لناس ، وأنه هو املبلغ عن اهللا ومعلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم هو أعلم الناس وأنصح ا
فلو كانت صالة الكسوف تشرع بأخبار احلسابني ، أو بوقوع الكسوف يف . أحكامه 

فلما مل يبني ذلك . مناطق أو أقاليم ال يشاهدها إال أهلها ، لبني ذلك وأرشد األمة إليه 
لك أن ، بل بني خالفه ، وأرشد األمة إىل أن يعتمدوا على الرؤية للكسوف ، علم بذ

  .الصالة ال تشرع إال ملن شاهد الكسوف أو وقع يف بلده 
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وملا شرع اهللا من بيان احلق والنصيحة للخلق والدعوة إىل سبيل اهلدى والتحذير مما 
  .خيالف ذلك ، جرى حترير هذه الكلمة 

واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل به ، وأن يعيذنا ومجيع 
ننا من القول على اهللا بغري علم ، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعا ومينحهم الفقه إخوا

. وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم ، إنه ويل ذلك والقادر عليه . يف الدين
  هـ.ا) وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 

  :ف ، فرؤي واضحا من كثري من الناسسوزعم احلاسب الفلكي صعوبة رؤية اخل) 3(
 سبتمرب 7 هـ املوافق 1427 شعبان 14وذلك يف خسوف القمر مساء يوم اخلميس 

  . م 2006
 هـ عن الدكتور زكي بن عبدالرمحن 31/8/2006ذكرت جريدة الرياض *** 

املصطفى رئيس قسم الفلك مبعهد حبوث الفلك واجليوفيزياء يف مدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية ان املتابعني يف اململكة سيتمكنون من مشاهدة احلدث حيث يبدأ القمر 

يف دخول منطقة شبه الظل الساعة السابعة مساء واثنتني وأربعني دقيقة 
بتوقيت السعودية ، ويليه بداية دخول القمر منطقة الظل حيث يبدأ ) 23:42:19(

) 03:05:21(مساء ومخس دقائق اخلسوف اجلزئي بإذن اهللا الساعة التاسعة 
وسيستمر اخلسوف اجلزئي إن شاء اهللا حىت الساعة العاشرة مساء وسبع وثالثني دقيقة 

وهو الوقت الذي خيرج فيه القمر من منطقة الظل ومن مث خيرج القمر ) 41:37:22(
من منطقة شبه الظل معلناً انتهاء فترة خسوف القمر وذلك عند الساعة الثانية عشرة 

وبني الدكتور املصطفى انه من الصعوبة مشاهدة ) 20:00:24(د منتصف الليل بع
التغري يف ضوء القمر عند مروره يف منطقة شبه الظل حيث يتطلب ذلك وجود أجهزة 

حساسة لقياس نسبة التغري يف اضاءة القمر، بينما ميكن متابعة اخلسوف عند دخول 
ر فإن اجلزء املخسوف من القمر صغري القمر منطقة الظل إال أنه يف خسوف هذا الشه

  اهـ) . جداً مما يصعب متابعته أو االحساس به عند البعض 
  :قال األستاذ عبد الرمحن السديس من أهل الرياض *** 
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 دقائق تقريبا 9.10هذا الكالم رأى معظم الناس أنه غلط وأن القمر يف الساعة ( 
) اها كل من له عينان بكل وضوح ظاهر خسوفه جدا مث زاد بعد ذلك زيادة ظاهرة ير

  اهـ. 

_ بيان أن من عمل باSساب فأصاب فقد أخطأ ، ومن _ بيان أن من عمل باSساب فأصاب فقد أخطأ ، ومن _ بيان أن من عمل باSساب فأصاب فقد أخطأ ، ومن _ بيان أن من عمل باSساب فأصاب فقد أخطأ ، ومن : : : : الوجه السابع والع}ون الوجه السابع والع}ون الوجه السابع والع}ون الوجه السابع والع}ون 
 µعمل بالرؤية فأخطأ فله أجره عند ربه ، وخطؤه مغفور إن شاء اهللا تعا µعمل بالرؤية فأخطأ فله أجره عند ربه ، وخطؤه مغفور إن شاء اهللا تعا µعمل بالرؤية فأخطأ فله أجره عند ربه ، وخطؤه مغفور إن شاء اهللا تعا µعمل بالرؤية فأخطأ فله أجره عند ربه ، وخطؤه مغفور إن شاء اهللا تعا::::  

  :م ووقع يف عهد النيب صلّى اهللا علَيه وسلَّ*** 
مأَيب ع نر بنِ أَنفَعي هلَيلّى اهللا عمن أصحاب النيب ص لَه ةوممع نما عهنع سٍ رضي اللَّه

أَنَّ ركْباً جاُءوا إىل النيب صلّى اهللا علَيه وسلّم يشهدون أَنهم رأَوا اهلاللَ " وسلّم 
لَّاهصوا إىل مدغوا أَنْ يبحفْطروا وإذا أَصم أَنْ يهرسِ فأَمباألم م"  

وثقه ابن سعد و ابن : رواه أَحمد والنسائي وأَبو داود وهذا لَفْظُه ، وأبو عمري بن أنس
: " ، وقال الدارقطين " إسناده صحيح : " حبان ، واحلديث قال البيهقي وابن حجر 

، وصححه اسحاق وابن اجلارود وابن املنذر وابن السكن " إسناد حسن ثابت 
  .م والذهيب وابن حزم واأللباين واخلطايب واحلاك

  :وحدث يف خالفة على بن أيب طالب رضى اهللا عنه ** 
قال حنبل بن اسحاق حدثىن ابو عبد اهللا حدثنا حيىي : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

بن سعيد عن محيد بن عبد الرمحن قال ابو عبد اهللا قلت ليحىي الذين يقولون املالئى 
صمنا على عهد على بن أيب طالب رضى اهللا عنه : " عقبة قال قال نعم عن الوليد بن 

رحمةُ [أمحد بن حنبل ] = أَبو عبد اللَّه " . مثان وعشرين فأمرنا على ان نتمها يوما 
شرونَ الْعملُ علَى هذَا الشهرِ ؛ لأَنَّ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا تسعةٌ وع: اللَّه علَيه يقُولُ 

 هلَيةَ علَا كَفَّارا وموى يقَض موذَا الصه امص نهـ.ا) فَم  
  :أما من عمل باحلساب فأصاب فقد أخطأ *** 
لو بىن على قول املنجمني وأهل املعرفة باحلساب ) : ( 3/9(قال ابن قدامة يف املغين ** 

نه ليس بدليل شرعي جيوز أل، وإن كثرت إصابتهم ، مل يصح صومه ، فوافق الصواب 
: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فكان وجوده كعدمه ، وال العمل به ، البناء عليه 
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وال تفطروا ، ال تصوموا حىت تروه : " ويف رواية " . وأفطروا لرؤيته ، صوموا لرؤيته 
  هـ. ا " ) حىت تروه 

ضنا أن املسلمني أخطأوا يف إثبات ولو فر: ( قال اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا ** 
اهلالل دخوالً أو خروجاً وهم معتمدون يف إثباته على ما صحت به السنة عن نبيهم 

صلى اهللا عليه وسلم مل يكن عليهم يف ذلك بأس ، بل كانوا مأجورين ومشكورين من 
أجل اعتمادهم على ما شرعه اهللا هلم وصحت به األخبار عن نبيهم صلى اهللا عليه 

لم ، ولو تركوا ذلك ألجل قول احلاسبني مع قيام البينة الشرعية برؤية اهلالل وس
دخوالً أو خروجاً لكانوا آمثني ، وعلى خطر عظيم من عقوبة اهللا عز وجل ؛ ملخالفتهم 
ما رمسه هلم نبيهم وإمامهم حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت حذر اهللا منها يف 

حذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب فَلْي{: قوله عز وجل 
يم{ : - عز وجل -، ويف قوله ) 63: سورة النور (} أَل ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو

يددش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهفَانت هنع اكُمها نمقَابِووقوله ) 7: سورة احلشر (}  الْع ،
ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَه {: سبحانه وتعاىل 

هِنيم ذَابهـ.ا) ) 14: سورة النساء (} ع  
  ) ] .133/ 15(جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا [ 

ُُُُكمه _ الرؤية كمه _ الرؤية كمه _ الرؤية كمه _ الرؤية ََََال ·وز اتباع من عمل باSساب أو حال ·وز اتباع من عمل باSساب أو حال ·وز اتباع من عمل باSساب أو حال ·وز اتباع من عمل باSساب أو ح: : : : الوجه اDامن والع}ون الوجه اDامن والع}ون الوجه اDامن والع}ون الوجه اDامن والع}ون  ََ ََ �� ��::::  
: روى ابن نافع عن مالك ) : ( 294-2/293(ه قال اإلمام القرطيب يف تفسري*** 

يف االمام ال يصوم لرؤية اهلالل وال يفطر لرؤيته ، وإمنا يصوم ويفطر على احلساب ؛ 
ى به وال يدقْتع إنه ال يبهـ.ا) ت  

أما احلَسابون فال يلتفت إليهم ،  : ( - رمحه اهللا -قال اإلمام عبد العزيز بن باز *** 
وال يعول على حسام ، وال ينبغي هلم أن ينشروا حسام ، وينبغي منعهم من نشر 

جمموع فتاوى الشيخ عبد [ هـ .ا) حسابام ؛ ألم بذلك يشوشون على الناس 
  ) ] .136 -15/135(ز رمحه اهللا العزيز بن با

  )من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ( *** 
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  )3127(الفتوى رقم ** 
لقد أجريت عملية جراحية يف شهر رمضان واآلن أريد أن أقضي ، مع العلم أن : س 

  :املسلمني يف مدينيت انقسموا إىل قسمني 
 29أي ( اإلسالمية األخرى عض البلدانأفطر اتباعا للسعودية وب: القسم األول 

وهذا اتباعا للجزائر ، مع مالحظة )  يوما30أي (أكمل الشهر : والقسم الثاين ). يوما
  .أن اجلزائر حتدد بداية واية الشهور العربية بواسطة احلساب الفلكي 

   .30 أم 29كم يوما أقضي : السؤال هو
ت به بدء صيام شهر رمضان وايته ، بل ال يعترب احلساب الفلكي أصلًا يثب : 1ج

املعترب يف ذلك رؤية اهلالل ، فإن مل يروا هالل رمضان ليلة ثالثني من شعبان أكملوا 
شعبان ثالثني يوما من تاريخ رؤيته أول الشهر ، وكذا إذا مل يروا هالل شوال ليلة 

 29عليك صيام وعلى هذا جيب . ثالثني من رمضان أكملوا عدة رمضان ثالثني يوما 
يوما قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعا للدول اليت 

  .صامت لرؤيتة وأفطرت ا 
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

بد العزيز بن عبد اهللا ع// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // بن قعود عبد اهللا
  //بن باز 

   )2036( السؤال الثاين من الفتوى رقم ** 
هناك خالف كبري بني علماء املسلمني يف حتديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر  : 2س

 ومن العلماء من يعتمد )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته : ( املبارك فمنهم عمل حبديث 
إن علماء الفلك قد وصلوا إىل القمة يف علم : على آراء الفلكيني حيث يقولون 

  .الفلك حبيث ميكنهم معرفة بداية الشهور القمرية ، وعلى ذلك يتبعون التقومي 
   :2ج 

: القول الصحيح الذي جيب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم : أوال
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من أن العربة يف بدء ) ا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة صومو( 
شهر رمضان وانتهائه برؤية اهلالل فإن شريعة اإلسالم اليت بعث اهللا ا نبينا حممدا 

  .صلى اهللا عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إىل يوم القيامة 
دم علم الفلك وغريه من العلوم ومع أن اهللا تعاىل علم ما كان وما سيكون من تق: ثانيا 

 ، وبينه رسوله 185سورة البقرة اآلية " فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه : " ذلك قال 
احلديث ، فعلق صوم ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته : ( صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

 الشهر حبساب النجوم مع علمه شهر رمضان واإلفطار منه برؤية اهلالل ومل يعلقه بعلم
تعاىل بأن علماء الفلك سيتقدمون يف علمهم حبساب النجوم وتقدير سريها ؛ فوجب 
على املسلمني املصري إىل ما شرعه اهللا هلم على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم من 

التعويل يف الصوم واإلفطار على رؤية اهلالل وهو كاإلمجاع من أهل العلم ، ومن 
  .ف يف ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ ال يعول عليه خال

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  الرئيس... نائب رئيس اللجنة ... عضو 
  بازعبد العزيز بن عبد اهللا بن ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد اهللا بن قعود 

   )7882( الفتوى رقم ** 
إنا مسلمي فرنسا أصبحنا يف حرية يف اخلالف الدائم والقائم بني الدول العربية : س 

عن إعالن شهر رمضان املعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم 
 29اخلميس والكويت يوم اجلمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 

 يوما ، هذا وإن احلساب العلمي 30 وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان يوما
والفلكي الذي وقع درسه يف باريس أن اهلالل يلد يوم األربعاء على الساعة السابعة 

  . م 1984 مايو سنة 30وتسعة وأربعني دقيقة من بعد الظهر املوافق يف 
 ارتكزت عليها اململكة العربية الرجاء من سيادتكم أن تبني لنا ما هي االعتمادات اليت

 مايو من 31السعودية باإلعالن عن حلول شهر رمضان املعظم يوم اخلميس املوافق 
 م ؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا اآلية الكرمية 1984سنة 
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 ) : همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نإننا نعتمد على اهللا مث  ، 185سورة البقرة اآلية ) فَم
  .عليكم بأن متدنا يف أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم اهللا خريا 

خالف العلماء يف اعتبار اختالف مطالع األهلة وعدم اعتباره خالف : أوال  : 1ج
  .قدمي بني أئمة الفقهاء 

 هـ لدى املسئولني يف اململكة 1404مل تثبت شرعا رؤية هالل رمضان عام : ثانيا 
العربية السعودية إال ليلة اخلميس ، فأصدروا أمرا بإكمال شعبان ثالثني يوما عمال 

باألحاديث الصحيحة يف ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم 
هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة اجلمعة 1404اخلميس، مث حتروا رؤية هالل شوال عام 

جلمعة فصار صومهم مثانية وعشرين يوما ، هـ يوم ا1404فأعلنوا أن عيد الفطر عام 
والشهر القمري ال يكون مثانية وعشرين إمنا يكون تسعة وعشرين أحيانا وثالثني أحيانا 

، كما ثبت يف األحاديث الصحيحة ، وتبني ذا أن اخلطأ يف تأخري بدء صوم رمضان 
 إبراء للذمة فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛

من هذا يتبني أن املسئولني بالسعودية عملوا مبقتضى حكم الشرع . وإحقاقا للحق 
  .أوال وآخرا 

أمر اهللا تعاىل أمر إلزام ) فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه : ( تفسري قوله تعاىل : ثالثا 
 مرضا يشق معه من كان مقيما صحيحا أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضا

الصوم أو يضره أو كان مسافرا فليفطر وليصم أياما أخرى على عدة األيام اليت 
  .أفطرها قضاء عنها؛ تيسريا من اهللا على عباده ورمحة م 

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  الرئيس... ئب رئيس اللجنة نا... عضو ... عضو 
عبد العزيز بن عبد ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد اهللا بن غديان ... عبد اهللا بن قعود 

  .اهللا بن باز 
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ِِترك ا?ظر _ علم ا1يئة _ ما يتعلق باألهلة عمل بهدى ترك ا?ظر _ علم ا1يئة _ ما يتعلق باألهلة عمل بهدى ترك ا?ظر _ علم ا1يئة _ ما يتعلق باألهلة عمل بهدى ترك ا?ظر _ علم ا1يئة _ ما يتعلق باألهلة عمل بهدى : : : : الوجه اsاسع والع}ون الوجه اsاسع والع}ون الوجه اsاسع والع}ون الوجه اsاسع والع}ون  ِِ
ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ

  ::::القرآن العظيم القرآن العظيم القرآن العظيم القرآن العظيم 
أضواء البيان يف " د األمني الشنقيطي يف تفسريه قال العالمة املفسر الفقيه األصويل حمم

  ) :6/347" (إيضاح القرآن بالقرآن 
ترك النظر يف علم اهليئة عمل دى القرءان العظيم ؛ ألن الصحابة رضي اللَّه عنهم ( 

يا نيب اللَّه : ملا تاقت نفوسهم إىل تعلم هيئة القمر منه صلى اهللا عليه وسلم ، وقالوا له 
 اهلالل يبدو دقيقًا مث مل يزل يكرب حىت يستدير بدرا ؟ نزل القرءان باجلواب مبا ما بال

يسئَلُونك عنِ االهلَّة {: فيه فائدة للبشر ، وترك ما ال فائدة فيه ، وذلك يف قوله تعاىل
جالْحاسِ ولنل يتاقوم ىقُلْ ه {.  

 ملا فتحه الكفرة ،كانت نتيجة -سده  الذي أرشد القرءان العظيم إىل -وهذا الباب 
  .فتحه الكفر واإلحلاد وتكذيب اللَّه ورسوله من غري فائدة دنيوية 

والذي أرشد اللَّه إليه يف كتابه هو النظر يف غرائب صنعه وعجائبه يف السماوات 
واألرض ، ليستدلّ بذلك على كمال قدرته تعاىل ، واستحقاقه للعبادة وحده ، وهذا 

  هـ.ا) ألساسي مل حيصل للناظرين يف اهليئة من الكفار املقصد ا

وهو اPتعلق باPراصد الفلكية وأحyمها ، وأنها ليست بديال عن وهو اPتعلق باPراصد الفلكية وأحyمها ، وأنها ليست بديال عن وهو اPتعلق باPراصد الفلكية وأحyمها ، وأنها ليست بديال عن وهو اPتعلق باPراصد الفلكية وأحyمها ، وأنها ليست بديال عن : : : : الوجه اDالثون الوجه اDالثون الوجه اDالثون الوجه اDالثون 
ُُالرؤية اBvية ، و�ذا رأت ا1الل الع* ولم تره اPراصد ، فإنها رؤية صحيحة ، الرؤية اBvية ، و�ذا رأت ا1الل الع* ولم تره اPراصد ، فإنها رؤية صحيحة ، الرؤية اBvية ، و�ذا رأت ا1الل الع* ولم تره اPراصد ، فإنها رؤية صحيحة ، الرؤية اBvية ، و�ذا رأت ا1الل الع* ولم تره اPراصد ، فإنها رؤية صحيحة ،  ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ

VVVV·ب قبو1ا والعمل بها ، وال ترد ألجل عدم·ب قبو1ا والعمل بها ، وال ترد ألجل عدم·ب قبو1ا والعمل بها ، وال ترد ألجل عدم·ب قبو1ا والعمل بها ، وال ترد ألجل عدم ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ   :::: رؤية اPراصد  رؤية اPراصد  رؤية اPراصد  رؤية اPراصد ُُ
جيري الغلو وتضخيم دور املراصد يف رؤية اهلالل ، وأا تغين عن الرؤية البصرية ، 

بدون تثبت وال حتر ، مما يضعف من شأن الرؤية الشرعية بالعني اردة وهي األصل ، 
ويزهد الناس يف ترائي اهلالل ، ويعظم من شأن الكفار ، ويظهر املسلمني يف صورة 

ني التابعني لفارس والروم ، ويعطي الفرصة للمستهزئني والعلمانيني للنيلِ من املتخلف
الشرع الشريف ورجاله والعيث يف شعائر اإلسالم وصوم املسلمني وفطرهم ، 

فينقَلبون إىل احلسابِ الفلكي الذي أبطله الشرع الشريف احلكيم ، ويقولون مل تر 
  .اهلاللَ املراصد فكيف تراه العني 
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  :واألمر خبالف ذلك عند املنصفني من علماء الفلك 
 دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو وله -حممد خبيت املالكي . ذكر د*** 

 أن االستعانة باملراصد الفلكية يف رصد -دراسات حول إنشاء املراصد وتقييم أدائها 
حاالت ميكن للعني اهلالل غري ممكن حاليا حسب اإلمكانيات املوجود عامليا ، إال يف 

البشرية أن ترى فيها اهلالل ببساطة ، مما جيعلها قليلة اجلدوى ، وهذا هو نص كالمه 
  :يف حبثه السابق ذكره 

  :استخدام املراصد الفلكية ( 
تحسن فرصة رؤية اهلالل ، والواقع قد ) التلسكوبات(يظن الكثري أن املراصد الفلكية 

الفلكية على زيادة كمية الضوء الواصلة من تقوم فكرة املراصد . يكون العكس 
، ال تكبري حجم ذلك اجلسم، حيث يعد ذلك خدمة ) القمر هنا(اجلسم املُراد رصده 

ثانوية يف املرصد الفلكي ألن أغلب األجرام السماوية بعيدة جدا وإمكانية تكبريها 
 وهذا -وئيا تكون صعبة بالنظر املباشر يف املرصد، ولكن التكبري حيدث بتصويرها ض

 ومن مث تكبري هذه الصورة -يعتمد على كمية الضوء الساقط على اللوح التصويري
  .إىل أقصاها

ويف حالة اهلالل ، فإن القمر يكون قريبا جدا من الشمس يف احلاالت الصعبة ، وهنا 
ستكون كمية ضوء الشمس من الكرب حبيث تؤثر على عني الراصد مما قد يعرضه 

أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس فإمكانية رؤيته بصريا ستكون . هللا للعمى ال قدر ا
سهلة ولن يقدم املرصد الفلكي كبري خدمة هنا حيث أن منظاراً مكرباً بسيطاً سيكون 

  .كافيا ، يف حالة عدم رؤية اهلالل بصريا 
ونفَصل ، بأنه كلما زاد حجم املرصد الفلكي صغرت مساحة املنطقة املرصودة، 

وتركزت كمية الضوء الواصلة لعني الراصد، يف حني أن الرصد بالعني اردة سيمكن 
. من النظر إىل نصف األفق تقريبا مما يقلل من كمية الضوء املركزة اليت تكون خطرةً

 وهي من أشهر الشركات املصنعة للمراصد - Zisseولقد حاولت شركة زايس 
ص لرصد اهلالل لكي تسوقه يف العامل  تصنيع مرصد فلكي خا-الفلكية والعدسات 
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اإلسالمي ، فوجدت ما يلي ، كما اتضح من الدراسة املقدمة ملدينة امللك عبد العزيز 
  :للعلوم والتقنية واحملفوظة يف سجالت التعاون العلمي بني اململكة وأملانيا 

- أفضل من املراصد العاكسة - املعتمدة على العدسات - املراصد الكاسرة -1
   .-عتمدة على املرايا املقعرة امل
والسبب أن املرايا املقعرة تكون رقيقة فتتأثر سريعا بأبسط حرارة تصلها من ضوء ( 

الشمس القرب من اهلالل ، فتتشطب سريعا ، ولذا جند حتذيرا يف أغلب هذه املراصد 
وهذا بعكس . سواء كانت للهواة أو املتخصصني بعدم توجيهها قريبا من الشمس 

  ) .دسات اليت تتحمل الكثري من احلرارة ، وإن كان يعيبها ثقلها كلما كرب حجمها الع
 ال حيتاج رصد اهلالل ملرصد كبري احلجم ، حيث اقترحوا مرصداً بقطر مخسة -2

. وبالتجريب وجدوا صعوبة يف رصد اهلالل ذا اجلهاز ، ويذكر د. (سم ) 15(عشر 
ين يف ذلك احلني ، أم فشلوا يف رصد فضل حممد نور رئيس مشروع املرصد الوط

اهلالل وهو على ارتفاع سبع درجات ، وجنحوا وهو على ارتفاع سبعة عشرة درجة ، 
  ) .ولكنه كان واضحا يف السماء لكل ذي عينني مبصرتني 

 لتفادي أشعة الشمس املهيمنة قرب اهلالل ، اقترحوا وضع أجهزة لرصد األشعة -3
لنطاق الذي تبصر فيه العني ، مثل النطاق يف أشعة إكس وهو غري ا( حتت احلمراء 

وبالرغم من استخدامهم هذه التقنية اجلديدة يف رصد اهلالل ، فإم ال ) . الطبية 
وبناًء . (يتوقعون إمكانية رصد اهلالل إذا كان أقرب من أربع درجات من الشمس 

.  أي د-ي أحيل للباحث على نتائجهم املرسومة بيانياً و املرافقة للمشروع ، والذ
 لدراسته ، قدر الباحث أنه ال ميكن الرؤية عند أقل من سبع -حممد خبيت املالكي 

هذا مع العلم أن بعض الشهادات لرؤية . درجات ال أربع كما ذكر نص املشروع 
اهلالل باململكة اليت مسع ا الباحث عن بعض الذين اطلعوا عليها من قضاة وغريهم، 

  ) . أقل أحياناً من أربع درجات عن الشمس كانت ألبعاد

وعلى ما سبق فإن املرصد الفلكي البصري ليس بديلًا جيدا عن العني ، ولقد جرب 
كثريا يف أحناء متفرقة يف العامل اإلسالمي ، ومل تسجل حالة واحدة على ما أعلم أنه 
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أما ما يقال عن . أمكن رصد اهلالل من خالل املرصد الفلكي ومل يشاهد بالعني اردة 
اختالف املرصد الفلكي عن الرؤية ، فاملقصود هو حسابات املرصد الفلكي ، ال 

وأما الرصد عن طريق مراصد الليزر أو املراصد . الرؤية من خالل املرصد الفلكي 
الرادوية ، فيكون غري الرصد البصري ، وهذا يوقعنا يف إشكالية القبول ا شرعا ، 

لتقنية ال تستخدم للقمر وهو قريب من األفق خلطورة أشعة ليزر هذا عدا أن هذه ا
  .االت البشرية وغريها من املؤثراتعلى البشر، ولتشتت األشعة الرادوية بسبب االتص

إن االستعانة باملراصد الفلكية يف رصد اهلالل غري ممكن حاليا حسب : وخالصة القول 
  .ن للعني البشرية أن ترى فيها ببساطة اإلمكانيات املوجود عامليا، إال يف حاالت ميك

  ) :مالحظة(
. يظن البعض أن املرصد الفلكي البصري ميكنه الرؤية خالل الغيم ، وهذا حمال علميا 
ولكن ميكن الرصد يف نطاقات غري النطاق البصري على أن يكون على القمر أجهزة 

ريبا من األفق بسبب تبث يف هذا اال ، وهنا يصبح صعبا رصد اهلالل عندما يكون ق
التشويش الكبري هناك ، ومن املعلوم أن رصد اهلالل يكون عادة وهو قريب من األفق 

  هـ.ا) ، بعد غروب الشمس 
  :أما حكمها يف الشرع الشريف *** 

أما اآلالت فظاهر األدلة الشرعية : ( فقال العالمة احملقق عبد العزيز بن باز رمحه اهللا 
اس اهلالل ا ، بل تكفي رؤية العني ، ولكن من طالع اهلالل عدم تكليف الناس بالتم

ا ، وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فال أعلم مانعا من 
إن استعان به : ( وقال ) . العمل برؤيته اهلالل ؛ ألا من رؤية العني ال من احلساب

  ) .15/69( من جمموع فتاويه هـ.ا) فال بأس ، ولكن العمدة على رؤية العني 
حكم االعتماد على املراصد الفلكية يف رؤية "سعد بن تركي اخلثالن يف . وقال د
من رأى اهلاللَ عن طريق املرصد يصدق عليه أنه رأى اهلالل ، وهذا الرأي " : ( اهلالل

 ، سواء كانت 1403اعتمده جملس هيئة كبار العلماء ، وأصبح العمل عليه منذ عام 
راصد الفلكية الكبرية الضخمة ، أو حىت عن طريق املنظار الصغري ، أو ما يسمى امل

لم ير ا1الل عن طريق لم ير ا1الل عن طريق لم ير ا1الل عن طريق لم ير ا1الل عن طريق ولكن مع ذلك منذ ذلك احلني إىل وقتنا هذا . بالدربني وحنوه 
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  .اهـ ملخصا  ) اPراصد الفلكية ولو Pرة واحدةاPراصد الفلكية ولو Pرة واحدةاPراصد الفلكية ولو Pرة واحدةاPراصد الفلكية ولو Pرة واحدة
 صحيحة ، جيب قبوهلا والعمل ا إذا مل تر اهلاللَ املراصد ورأته العني ، فإا رؤية*** 

، وال ترد ألجل عدم رؤية املراصد ، ألن العمدة على رؤية العني ، كما قرر العلماء ، 
وألن املثبت مقدم على النايف ، وألنه مل ير اهلالل عن طريق املراصد الفلكية ولو ملرة 

كثر عددها واتسع واحدة كما سبق عن الشيخ اخلثالن ، وألن املراصد حمدودة مهما 
مداها وال ميكن أن تغطي سائر األرجاء خبالف الرائني كثرة وانتشارا ، وألن املرصد 

  .آلة تعترضها اآلفات واألعراض 
احلساب الفلكي املعاصر قائم على الرصد : ( قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد * 

ليت يؤثر على صالحيته باملراصد الصناعية احلديثة ، واملرصد كغريه من اآلالت ا
أي خلل فين فيها قد ال يشعر به الراصد ، هذا فيه ظنية من حيث اآللة ، : نتائجها 

ورحم اهللا الشيخ أمحد شاكر إذ حتوط يف حبثه من حيث الراصد فنص على الوثاقة ، 
  هـ.ا) واهللا أعلم 

ال جيوز  : ( )15/124(وقال اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف جمموع فتاويه * 
ألحد أن حيتج على إبطال الرؤية مبجرد دعوى أصحاب املراصد أو بعضهم خمالفة 

الرؤية حلسام ، كما ال جيوز ألحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله 
أصحاب املراصد ؛ ألن ذلك تشريع يف الدين مل يأذن به اهللا ، وألن ذلك تقييد ملا 

هللا عليه وسلم ، واعتراض على صاحب الشريعة الذي ال أطلقه اهللا ورسوله صلى ا
ينطق عن اهلوى ، وتكليف للناس مبا ال يعرفه إال نفر قليل من الناس ، فيضيقونَ بذلك 

ومن املعلوم أنه ال أحسن وال أكمل من حكم اهللا ورسوله يف كل شيء . ما وسعه اهللا 
ة يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ أَفَحكْم الْجاهلي{ : كما قال اهللا سبحانه 

  اهـ) } يوقنونَ 

_ بيان إمyن رؤية ا1الل و�ن قطع اSاسبون الفلكيون _ بيان إمyن رؤية ا1الل و�ن قطع اSاسبون الفلكيون _ بيان إمyن رؤية ا1الل و�ن قطع اSاسبون الفلكيون _ بيان إمyن رؤية ا1الل و�ن قطع اSاسبون الفلكيون : : : : الوجه اSادي واDالثون الوجه اSادي واDالثون الوجه اSادي واDالثون الوجه اSادي واDالثون 
  ::::بتعذرها بتعذرها بتعذرها بتعذرها 

اعلم أن احملققني من أهل احلساب كلهم متفقون على : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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ضبط الرؤية حبساب حبيث حيكم بأنه يرى ال حمالة أو ال يرى البتة على أنه ال ميكن 
انتهى من جمموع الفتاوى ) . وجه مطّرد وإمنا قد يتفق ذلك أو ال ميكن بعض األوقات 

25/183.   
  ) .احلساب يدخله اخلطأ كثريا : ( وقال الشيخ بكر أبو زيد 

  ) ]821\2(هـ 1408جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث لعام [ 
إذا خالف احلساب الرؤيةَ البصرية الشرعية فإن الفلكيني يضعون سبع : قلت 

 - دكتوراه يف الفلك من جامعة جالسكو-حممد خبيت املالكي . احتماالت ذكرها د
ويف هذه احلالة ليس : االحتمال السابع رؤية اهلالل : ( يف حبثه السابق ذكره ومنها 

ن يقبلوا بأن هناك عوامل مل يضموها حلسابام الفلكية ، واألمر ال أمام احلاسبني إال أ
، ) مثل حركة القمر(وكما يعلم اجلميع أن العلم قام على املالحظة . يسلم من اخلطأ 

مث من جمموعة مالحظات توضع نظرية حسابية معينة كقاعدة حسابية هلذه املالحظات 
اهلالل (رج بتوقعات ألرصاد مستقبلية ، ومن هذه النظرية احلسابية خن) األرصاد(

، واليت نتأكد منها بأرصاد الحقة، وأي خطأ يف التوقعات احلسابية ) لألشهر الالحقة
ويف حالتنا هذه إذا . يؤدي لتصحيح للنظرية وهكذا تستمر الدورة التطويرية للنظريات

 باالعتبار ناقضت األرصاد احلسابات، فيكون علينا مراجعة وتصحيح حساباتنا واألخذ
  .العوامل اليت قد نكون قد أمهلناها ، واهللا أعلم 

 حيث أن حركة القمر -ومن مكامن اخلطأ احملتملة، آثار الغالف اجلوي بنسبة عالية 
 ، فقد -خارج الغالف اجلوي متأكد من صحة حساباا بدقة عالية كما ذكرنا سابقا 

صورة القمر أعلى مما يتوقع يؤثر الغالف اجلوي على شعاع ضوء القمر فيظهر 
  .احلاسبون ، حسب ظروف البلد اجلوية ، بسبب ظاهرة االنكسار أو ظاهرة السراب 

عند السري يف الصحراء يتوهم اإلنسان رؤية املاء يف أماكن متفرقة يف : ظاهرة السراب 
الصحراء ، وهذا من أشهر أمثلة السراب ، والسبب هو اختالف درجة احلرارة يف 

فإذا كانت طبقة اجلو العليا أعلى يف درجة احلرارة عن الطبقة . اجلو املتفرقةطبقات 
األسفل منها، فإن صورة األجسام اليت عند األفق أو حتته سوف تظهر مرتفعة فوق 
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األفق ومقلوبة، فظاهرة رؤية سراب املاء السابقة تكون بسبب انعكاس صورة السماء 
  . حتت األفق على األرض يف تلك املواقع

وتكون فتحته عكس (وهذا ما قد حيدث للقمر الذي يغرب قبل الشمس بنصف ساعة 
ستظهر له صورة يف السماء على بعد معني حسب أثر الظاهرة ولكن ) اجتاه الشمس

ستكون فتحته أيضا عكس اجتاه الشمس، وحيث أننا مطالبون برؤية اهلالل بالعني فال 
أم صورة صورة ) املتكونة بسبب االنكسار(يهم هل ما يرى هو صورة اهلالل احلقيقي 

مع مالحظة أن الشمس ). صورة الصورة املتكونة من االنكسار(اهلالل احلقيقي 
. ستكون قد سخنت اهلواء فوق األفق، أما اهلواء حتت األفق فسيكون أبرد مما فوقه 

  .ب هذه الظواهر حنتاج إىل دراستها ملعرفة السبب يف االختالف بني الرؤية واحلسا
أنه إذا كان القمر يغرب قبل ) وهذه املالحظة ليست إحصائية(لقد لُوحظ مؤخرا 

  ) .الشمس حبوايل نصف ساعة حضر من يشهد برؤيته 

  :حبث مسألة قدرة العني : ( وقال 
وتبقى مشكلة إمكانية الرؤية بقدرة العني، وهذا باب مفتوح للبحث، لكثرة التضارب 

حيث يقول علماء الفلك أن أخفت جنم ميكن للعني . فيه يف اآلراء الفلكية والعلمية 
، لكن علماء طب العيون ) تقدير فلكي معني(البشرية أن تراه هو ذو القدر السادس 

يعرفون أنه بأساليب معينه يعرفها املمارسون لألرصاد بالعني ، ميكن لإلنسان أن مييز 
تركيز النظر على اجلسم ، وذلك ب) أخفت من السابق بست مرات(إىل القدر الثامن 

الالمع ، وعدم تركيزه على اجلسم املطلوب رصده ، فيظهر اجلسم املطلوب للراصد 
. لكن هذه املقدرة حتتاج لتدريب وتعود واهتمام من اإلنسان لكي يكوا . واضحا 

  هـ.ا) لكنها ثابتة علميا يف كتب طب العيون 

VVيمديمديمديمد تعاµ  تعاµ  تعاµ  تعاµ _ بيان أن اهللا_ بيان أن اهللا_ بيان أن اهللا_ بيان أن اهللا: : : : الوجه اDاC واDالثون الوجه اDاC واDالثون الوجه اDاC واDالثون الوجه اDاC واDالثون  VVا1الل ا1الل ا1الل ا1الل ََ  ل¢اه ا?اس فضال منه  ل¢اه ا?اس فضال منه  ل¢اه ا?اس فضال منه  ل¢اه ا?اس فضال منه ََ
  ::::تعاµ ونعمة فله اSمد والشكر ، وال اعتبار بك�ه وصغره تعاµ ونعمة فله اSمد والشكر ، وال اعتبار بك�ه وصغره تعاµ ونعمة فله اSمد والشكر ، وال اعتبار بك�ه وصغره تعاµ ونعمة فله اSمد والشكر ، وال اعتبار بك�ه وصغره 

تراَءينا الْهِلَالَ : خرجنا للْعمرة ، فلما نزلْنا بِبطْنِ نخلَةَ ، قال : ( عن أيب الْبخترِي قال 
فَلَقينا : هو ابن لَيلَتينِ ، قال : اث ، وقال بعض الْقَومِ هو ابن ثَلَ: ، فقال بعض الْقَومِ 
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إِنا رأَينا الْهِلَالَ فقال بعض الْقَومِ هو ابن ثَلَاث وقال بعض الْقَومِ : ابن عباسٍ ، فَقُلْنا 
إِنَّ : نا لَيلَةَ كَذَا وكَذَا ، فقال فَقُلْ: أَي لَيلَة رأَيتموه ، قال : هو ابن لَيلَتينِ ، فقال 

  ) .فَهو للَيلَة رأَيتموه " إِنَّ اللَّه مده للرؤية : " رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .رواه مسلم يف صحيحه 

ل باب بيان أنه ال اعتبار بكرب اهلال: ( وبوب عليه اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل 
وهو ظاهر الداللة : (قال ) وصغره وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فان غم فليكمل ثالثون 

معناه أطال مدته إىل الرؤية ، يقال منه مد وأمد : ( ونقل عن القاضي عياض ) للترمجة 
 أي ، قرئ بالوجهني) 202:األعراف) (وإِخوانهم يمدونهم في الْغي: (، قال اهللا تعاىل 

  هـ.ا) يطيلون هلم 
قال بعض القوم هو ابن ثالث أي : ( وقال الشيخ علي القاري يف شرح املشكاة 

إن : صاحب ثالث ليال لعلو درجته وقال بعض القوم هو ابن ليلتني ، فقال ابن عباس 
رسول اهللا مدة للرؤية أي جعل مدة رمضان زمان رؤية اهلالل ذكره الطييب قال 

رمضان حاصل ألجل رؤية اهلالل يف تلك الليلة وال عربة بكربه بل واملعىن : القاري 
  اهـ) ورد أن انتفاخ األهلة من عالمات الساعة 

قرار هيئة كبار العلماء حول اSساب الفلi وفيه الرد قرار هيئة كبار العلماء حول اSساب الفلi وفيه الرد قرار هيئة كبار العلماء حول اSساب الفلi وفيه الرد قرار هيئة كبار العلماء حول اSساب الفلi وفيه الرد : : : : الوجه اDالث واDالثون الوجه اDالث واDالثون الوجه اDالث واDالثون الوجه اDالث واDالثون 
  ::::g شبهات العامل* باSساب الفلi وتفنيدها g شبهات العامل* باSساب الفلi وتفنيدها g شبهات العامل* باSساب الفلi وتفنيدها g شبهات العامل* باSساب الفلi وتفنيدها 

  ـه14/2/1395وتاريخ ) 34(قرار رقم 
  :احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسوله ، وآله وصحبه ، وبعد 

وبعد دراسة الس للقرارات والتوصيات والفتاوى واآلراء املتعلقة ذا املوضوع 
  :ومداولة الرأي يف ذلك كله قرر ما يلي 

  :أوال 
لشمس أن املراد باحلساب والتنجيم هنا معرفة الربوج واملنازل ، وتقدير سري كل من ا

والقمر وحتديد األوقات بذلك ؛ كوقت طلوع الشمس ودلوكها وغروا، واجتماع 
حساب ( الشمس والقمر وافتراقهما ، وكسوف كل منهما، وهذا هو ما يعرف بـ 
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، وليس املراد بالتنجيم هنا االستدالل باألحوال الفلكية على وقوع احلوادث ) التسيري 
، ومن شدة وبالء ، أو سعادة ورخاء ، وأمثال األرضية ؛ من والدة عظيم أو موته 

ذلك مما فيه ربط األحداث بأحوال األفالك علما مبيقاا ، أو تأثريا يف وقوعها من 
  .الغيبيات اليت ال يعلمها إال اهللا ، وذا يتحرر موضوع البحث 

  :ثانيا 
تهاء بإمجاع ، ما أنه ال عربة شرعا مبجرد والدة القمر يف إثبات الشهر القمري بدًءا وان

مل تثبت رؤيته شرعا ، وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ، ومن خالف يف ذلك من 
  .املعاصرين فمسبوق بإمجاع من قبله 

  :ثالثا 
أن رؤية اهلالل هي املعتربة وحدها يف حالة الصحو ليلة الثالثني يف إثبات بدء الشهور 

رأكملت العدة ثالثني بإمجاع القمرية وانتهائها بالنسبة للعبادات فإن مل ي .  

فجمهور الفقهاء يرون إكمال العدة ثالثني ؛ : أما إذا كان بالسماء غيم ليلة الثالثني 
، وذا تفسر الرواية األخرى ) فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني : ( عمال حبديث 
، وبعض أهل وذهب اإلمام أمحد يف رواية أخرى عنه) . فاقدروا له : ( الواردة بلفظ 

العلم إىل اعتبار شعبان يف حالة الغيم تسعة وعشرين يوما احتياطا لرمضان، وفسروا 
ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما : ( بضيقوا ، أخذًا من قوله تعاىل ) فاقدروا له : ( رواية

 اللَّه اهق عليه رزقه: أي  " 7سورة الطالق اآلية ) "آتيض.   
فاقدروا له : (وهذا التفسري مردود مبا صرحت به رواية احلديث األخرى الواردة بلفظ 

  ) .فأكملوا عدة شعبان ثالثني : ( ، ويف رواية أخرى ) ثالثني 
) فإن غم عليكم فاقدروا له : ( وحكى النووي يف شرحه على صحيح مسلم حلديث 

 وابن قتيبة -ابن الشخري :  أي - اهللا عن ابن سريجٍ ومجاعة ، ومنهم مطَرف بن عبد
: وآخرون ؛ اعتبار قول علماء النجوم يف إثبات الشهر القمري ابتداء وانتهاء ، أي 

  .إذا كان يف السماء غيم 
روي عن مطرف بن الشخري، وليس بصحيح عنه ، ولو صح ما : ( وقال ابن عبد الرب 
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: مث حكى عن ابن قتيبة مثله ، وقال وجب اتباعه ؛ لشذوذه فيه ، وملخالفة احلجة له ، 
مث حكى عن . ليس هذا من شأن ابن قتيبة ، وال هو ممن يعرج عليه يف مثل هذا الباب 

والصحيح عنه يف كتبه : ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي ، مث قال ابن عبد الرب 
  .انتهى ) . وعند أصحابه ومجهور العلماء خالفه 

وهذا . خلالف بني الفقهاء إمنا هو يف حال الغيم وما يف معناه أن حمل ا: وذا يتضح 
كله بالنسبة للعبادات ، أما بالنسبة للمعامالت فللناس أن يصطلحوا على ما شاءوا من 

  .التوقيت 
  :رابعا 

أن املعترب شرعا يف إثبات الشهر القمري هو رؤية اهلالل فقط دون حساب سري 
  :الشمس والقمر ملا يأيت 

: (  النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا يف قوله  أن-أ 
ال تصوموا حىت تروه : ( ، وحصر ذلك فيها بقوله ) صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته 

، وأمر املسلمني إذا كان غيم ليلة الثالثني أن يكملوا العدة ) ، وال تفطروا حىت تروه 
وحده أو أصال آخر _  علماء النجوم ، ولو كان قوهلم أصال ، ومل يأمر بالرجوع إىل

ألمر بالرجوع إليهم ، فدل ذلك على أنه ال اعتبار شرعا ملا سوى _ يف إثبات الشهر 
الرؤية ، أو إكمال العدة ثالثني يف إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إىل يوم القيامة 

   " .64 اآلية سورة مرمي) "وما كَانَ ربك نِسيا (، 
بوجود اهلالل أو _ ودعوى أن الرؤية يف احلديث يراد ا العلم أو غلبة الظن *** 

مردودة ؛ ألن الرؤية يف احلديث متعدية إىل _ إمكان رؤيته ال التعبد بنفس الرؤية 
مفعول واحد ، فكانت بصرية ال علمية ، وألن الصحابة فهموا أا رؤية بالعني ، وهم 

 ومقاصد الشريعة ، وجرى العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أعلم باللغة
  .وعهدهم على ذلك ، ومل يرجعوا إىل علماء النجوم يف التوقيت 

فإن غم : ( إن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال : وال يصح أيضا أن يقال *** 
بدء الشهر وايته ؛ أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم باحلساب ) عليكم فاقدروا له 

وما يف معناه، ومع ذلك فالذين ) فاقدروا له ثالثني : ( ألن هذه الرواية فسرا رواية 



 82 

يدعون إىل توحيد أوائل الشهور يقولون باالعتماد على حساب املنازل يف الصحو 
  .والغيم ، واحلديث قيد القدر له حبالة الغيم 

ة يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة ؛ ألن  أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤي-ب 
رؤية اهلالل أمرها عام يتيسر ألكثر الناس ، خبالف ما لو علق احلكم باحلساب فإنه 

حيصل به احلرج ويتناىف مع مقاصد الشريعة ، ودعوى زوال وصف األمية يف علم 
  .النجوم عن األمة لو سلمت ال يغري حكم الشرع يف ذلك 

 صدر اإلسالم قد أمجعوا على اعتبار الرؤية يف إثبات الشهور  أن علماء األمة يف-ج 
القمرية دون احلساب ، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه يف ذلك عند الغيم وحنوه ، 

أما عند الصحو فلم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه عول على احلساب يف إثبات 
  .األهلة أو علق احلكم العام به 

  :خامسا 
اليت ميكن معها رؤية اهلالل بعد غروب الشمس لوال املانع من األمور تقدير املدة 

االعتبارية االجتهادية اليت ختتلف فيها أنظار أهل احلساب ، وكذا تقدير املانع ، 
فاالعتماد على ذلك يف توقيت العبادات ال حيقق الوحدة املنشودة ؛ وهلذا جاء الشرع 

  .باعتبار الرؤية فقط دون احلساب 
   :سادسا

 لتعترب رؤية اهلالل منه وحده ، فإنه - كمكة مثال -ال يصح تعيني مطلع دولة أو بلد 
يلزم من ذلك أن ال جيب الصوم على من ثبتت رؤية اهلالل عندهم من سكان جهة 

  .أخرى ، إذ مل ير اهلالل يف املطلع املعني 
  :سابعا 

ويتبني ذلك بذكر . ري ضعف أدلة من اعترب قول علماء النجوم يف إثبات الشهر القم
  :أدلتهم ومناقشتها 

إن اهللا أخرب بأنه أجرى الشمس والقمر حبساب ال يضطرب ، وجعلهما :  قالوا -أ
آيتني وقدرمها منازل ؛ لنعترب ، ولنعلم عدد السنني واحلساب ، فإذا علم مجاعة 
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ين أو باحلساب وجود اهلالل يقينا وإن مل متكن رؤيته بعد غروب مشس التاسع والعشر
وجوده مع إمكان الرؤية لوال املانع ، وأخربنا بذلك عدد منهم يبلغ مبلغ التواتر وجب 

قبول خربهم ؛ لبنائه على يقني ، واستحالة الكذب على املخربين ؛ لبلوغهم حد 
التواتر ، وعلى تقدير أم مل يبلغوا حد التواتر وكانوا عدوال فخربهم يفيد غلبة الظن 

  .ناء أحكام العبادات عليها ، وهي كافية يف ب
إن كوا آيات لالعتبار ا والتفكري يف أحواهلا لالستدالل : أن يقال : واجلواب *** 

على خالقها وجمريها بنظام دقيق ال خلل فيه وال اضطراب ، وإثبات ما هللا من صفات 
  . أمر ال ريب فيه -اجلالل والكمال 

لى تقدير أوقات العبادات فغري مسلم ؛ أما االستدالل حبساب سري الشمس والقمر ع
 مل يعلق - وهو أعلم اخللق بتفسري كتاب اهللا -ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

دخول الشهر وخروجه بعلم احلساب ، وإمنا علق ذلك برؤية اهلالل أو إكمال العدة 
يف حال الغيم ، فوجب االقتصار على ذلك، وهذا هو الذي يتفق ومساحة الشريعة 

سهولتها مع ما فيه من الدقة والضبط ، خبالف تقدير سري الكواكب فإن أمره خفي و
  .عقلي ال يدركه إال الرتر اليسري من الناس ، ومثل هذا ال تبىن عليه أحكام العبادات 

إن الفقهاء يرجعون يف كثري من شؤوم إىل أهل اخلربة فريجعون إىل :  وقالوا -ب 
مضان ، وتقدير مدة التأجيل يف العنني واملعترض ، وإىل األطباء يف فطر املريض يف ر

أهل اللغة يف تفسري نصوص الكتاب والسنة ، إىل غري ذلك من الشئون ، فلريجعوا يف 
  .معرفة بدء الشهور القمرية وايتها إىل علماء النجوم 

 هذا قياس مع الفارق ؛ ألن الشرع إمنا جاء بالرجوع إىل: أن يقال : واجلواب *** 
أما إثبات األهلة فقد ورد فيه . أهل اخلربة يف اختصاصهم يف املسائل اليت ال نص فيها 

  .النص باعتبار الرؤية فقط ، أو إكمال العدة دون الرجوع فيه إىل غري ذلك 
إن توقيت بدء الشهر القمري وايته ال خيتلف عن توقيت الصلوات :  وقالوا -ج

قد اعترب الناس حساب املنازل علميا يف اخلمس وبدء صوم كل يوم وايته، و
  .الصلوات والصيام اليومي فليعتربوه يف بدء الشهر وايته 
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أَقمِ الصلَاةَ :( بأن الشرع أناط احلكم يف األوقات بوجودها ، قال تعاىل : وأجيب *** 
: ( وقال  " 78 اآلية سورة اإلسراء) " لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا 
وفصلت السنة ذلك ، وأناطت  " 187سورة البقرة اآلية ) " الصيام إِلَى اللَّيلِ 

ومل تعلق احلكم يف شيء من ذلك على حساب وجوب صوم رمضان برؤية اهلالل 
  .املنازل ، وإمنا العربة بدليل احلكم 

سورة البقرة اآلية ) "فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه : ( إن اهللا تعاىل قال:  وقالوا -د
فمن علم منكم الشهر فليصمه ، سواء كان علم ذلك عن طريق : إذ املعىن " 185

  . مطلقا أو عن طريق علم حساب املنازل رؤية اهلالل
فمن حضر منكم الشهر فليصمه، بدليل : إن معىن اآلية : أن يقال : واجلواب *** 

سورة البقرة ) "ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر : ( قوله تعاىل بعده 
العلم عن طريق رؤية اهلالل : لم ، فاملراد وعلى تقدير تفسري الشهود بالع " 185اآلية 

  ) .ال تصوموا حىت تروه ، وال تفطروا حىت تروه : ( ، بدليل حديث 
إن علم احلساب مبين على مقدمات يقينية ، فكان االعتماد عليه يف :  وقالوا -هـ

إثبات الشهور القمرية أقرب إىل الصواب وحتقيق الوحدة بني املسلمني يف نسكهم 
  .هم وأعياد

بأن ذلك غري مسلم ؛ ألن احلس واليقني يف مشاهدة الكواكب ال يف : وأجيب *** 
حساب سريها ، فإنه أمر عقلي خفي ال يعرفه إال الرتر اليسري من الناس ، كما تقدم ؛ 

حلاجته إىل دراسة وعناية ، ولوقوع الغلط واالختالف فيه ، كما هو الواقع يف اختالف 
 كثري من البالد اإلسالمية ، فال يعتمد عليه وال تتحقق به الوحدة التقاومي اليت تصدر يف

  .بني املسلمني يف مواقيت عبادام 

،  إن تعليق احلكم بثبوت الشهر على األهلة معلل بوصف األمة بأا أمية:  وقالوا -و
وقد زال عنها هذا الوصف ، فقد كثر علماء النجوم ، وبذلك يزول تعليق احلكم 

و خبصوص الرؤية ، ويعترب احلساب وحده أصال ، أو يعترب أصال آخر إىل بالرؤية أ
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  .جانب الرؤية 
إن وصف األمة بأا أمية ال يزال قائما بالنسبة لعلم سري : أن يقال : واجلواب *** 

الشمس والقمر وسائر الكواكب ، فالعلماء به نزر يسري ، والذي كثر إمنا هو آالت 
 يساعد على رؤية اهلالل يف وقته ، وال مانع من االستعانة الرصد وأجهزته ، وهي مما

ا على الرؤية وإثبات الشهر ا ، كما يستعان باآلالت على مساع األصوات ، وعلى 
رؤية املبصرات ، ولو فرض زوال وصف األمية عن األمة يف علم احلساب مل جيز 

يه وسلم علق احلكم بالرؤية االعتماد عليه يف إثبات األهلة ؛ ألن الرسول صلى اهللا عل
، أو إكمال العدة ، ومل يأمر بالرجوع إىل احلساب واستمر عمل املسلمني على ذلك 

  .بعده 
  .وصلى اهللا على نبينا حممد ، وآله وصحبه وسلم 

حهـ 14/2/1395ر يف ر.  
  هيئة كبار العلماء

  عبد الرزاق عفيفي... عبد اهللا بن محيد ... عبد العزيز بن باز 
  عبد اهللا بن منيع... عبد ايد حسن ... مد بن جبري حم

  له وجهة نظر مرفقة... يل وجهة نظر مكتوبة ... له وجهة نظر مرفقة 
حممد ...عبد العزيز بن صاحل ... إبراهيم بن حممد آل الشيخ ... صاحل بن غصون 

  سليمان بن عبيد... عبد اهللا بن غديان ... احلركان 
  هـ.ا) راشد بن خنني ... عبد اهللا خياط ... صاحل بن حليدان 

_ الفرق ب* حساب أوقات الصلوات ، وحساب دخول _ الفرق ب* حساب أوقات الصلوات ، وحساب دخول _ الفرق ب* حساب أوقات الصلوات ، وحساب دخول _ الفرق ب* حساب أوقات الصلوات ، وحساب دخول : : : : الوجه الرابع واDالثون الوجه الرابع واDالثون الوجه الرابع واDالثون الوجه الرابع واDالثون 
  ::::الشهر وخروجه الشهر وخروجه الشهر وخروجه الشهر وخروجه 

بين قَاعدة أَوقَات : الفرق الثاين بعد املائة : ( ايف يف الفروق رقال العالمة القَ* 
سا بِالْحهاتإثْب وزجي اتلَوي الصف لَّةالْأَه ةدقَاع نيبا وهلَيلَّ عا دكُلِّ مو الْآلَاتابِ و

قَالَ سند من أَصحابِنا فَلَو كَانَ الْإِمام يرى ... الرمضانات لَا يجوز إثْباتها بِالْحسابِ ، 
والْفَرق وهو ... جماعِ السلَف علَى خلَافه ، الْحساب فَأَثْبت الْهِلَالَ بِه لَم يتبع لإِ
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 لَفالْخو لَفةُ السدمع وها وناهه طْلُوبسِ : الْممالَ الشوز بصالَى نعت أَنَّ اللَّه
قم الصلَاةَ لدلُوك أَ{ : وكَذَلك بقيةُ الْأَوقَات لقَوله تعالَى . سبب وجوبِ الظُّهرِ 

فَسبحانَ اللَّه حني تمسونَ وحني { : أَي لأَجله ، وكَذَلك قَوله تعالَى } الشمسِ 
قَالَ الْمفَسرونَ } تصبِحونَ ولَه الْحمد في السماوات والْأَرضِ وعشيا وحني تظْهِرونَ 

 :ذَا خه رِبغونَ الْمسمت نيح قَاتالْأَو هذي هسِ فمالْخ اتلَوبِالص رالْأَم اهنعم رب
والْعشاُء وحني تصبِحونَ الصبح وعشيا الْعصر وحني تظْهِرونَ الظُّهر والصلَاةُ تسمى 

أَي صلَاتها ، فَالْآيةُ أَمر بِإِيقَاعِ هذه الصلَوات في هذه سبحةً ، ومنه سبحةُ الضحى 
 ملع نفَم ، ببس قْتالْو فْسلَى أَنَّ نالِّ عالد ةنالسابِ وتالْك نم كرِ ذَلغَيو ، قَاتالْأَو

فَل ، هكْمح هطَرِيقٍ كَانَ لَزِم بِأَي ببالس قَاتي أَولْقَطْعِ فل يدفالْم ابسالْح بِرتاع كذَل
الصلَوات ، وأَما الْأَهلَّةُ فَلَم ينصب صاحب الشرعِ خروجها من الشعاعِ سببا للصومِ 

إِذَا لَم تحصلْ الرؤيةُ لَم بلْ رؤيةُ الْهِلَالِ خارِجا من شعاعِ الشمسِ هو السبب ، فَ
 بصني عِ لَمرالش باحلَى أَنَّ صلُّ عديو ، كْمالْح تثْبفَلَا ي يعرالش ببلْ السصحي

سو هلَيع لَّى اللَّهص لُهمِ قَوولصا لببسِ سماعِ الشعش نوجِ الْهِلَالِ عرخ فْسن لَّم : }
 هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لوما قَالَ } صسِ ، كَمماعِ الشعش نع وجِهرخقُلْ لي لَمو

أَي خفيت } فَإِنَّ غُم علَيكُم { : ثُم قَالَ } أَقم الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ { : تعالَى 
 هتيؤر كُملَيع } وا لَهرفَاقْد { ةايي رِوف ، : } نيةَ ثَلَاثدلُوا الْعةَ } فَأَكْميؤر بص؛ فَن

، فَلأَجلِ ... الْهِلَالَ أَو إكْمالَ الْعدة ثَلَاثني ، ولَم يتعرض لخروجِ الْهِلَالِ عن الشعاعِ ، 
اُء رقِ قَالَ الْفُقَهذَا الْفَرةَ هربفَلَا ع بِطضنم رغَي ابسذَا الْحالَى إنْ كَانَ هعت اللَّه مهمح

 قالْحو موص بِه جِبي ا فَلَمببعِ سرالش باحص هبصني لَم هنبِطًا لَكضنإِنْ كَانَ مو ، بِه
ه اللَّه مهمحاِء رالْفُقَه يددرت ننِ ؛ مكَالَيا إشناهأَنَّ ه رلِ غَيونَ الْأَوالثَّانِي د مسالْق و

 لَّةالْأَه ةيؤي رف رالْآخو ، اتلَوالص قَاتي أَوا فمهدأَح.  
 وأَربابِ في أَوقَات الصلَوات وذَلك أَنه جرت عادةُ الْمؤذِّنِني) الْإِشكَالُ الْأَولُ(

 نا مرِهغَي أَو جِ الْفَلَكرد نطَ مسوتوا الْمداهفَإِذَا ش جِ الْفَلَكرِسريِ ديبِت يتاقوالْم
 ري أَنَّ الْفَجضقْتا يبالْأُفُقِ قُر نم تبسِ قَرمةَ الشجري أَنَّ دضقْتي يالَّذ جِ الْفَلَكرد

رِ طَلَعالْفَج طُلُوع يهفَى فخا لَا يياحكُونُ صي أَنَّ الْأُفُق عمِ موالصو لَاةبِالص اسوا النرأَم 
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لَو طَلَع ، ومع ذَلك فَلَا يجِد الْإِنسانُ للْفَجرِ أَثَرا أَلْبتةَ ، وهذَا لَا يجوز فَإِنَّ اللَّه تعالَى 
ملَاةُ إنالص وزجفَلَا ت رظْهي لَمالْأُفُقِ ، و قرِ فَوالْفَج ورظُه لَاةلصوبٍ لجو ببس بصا ن

 اتإثْب ةيقي بلُ فالْقَو ككَذَلا ، وبِهبس ونبِدا وهقْتلَ وقَب لَاةلصل إيقَاع هفَإِن ذئينح
لَوالص قَاتأَو ات . قَد تأَنو ، ةيؤالر نم دلَا ب هك إلَى أَننم وحنذَا جه فَإِنْ قُلْت

 لَّةي الْأَهف ببقُلْت السا ، وهمدعو ةيؤنِ بِالريتدالْقَاع نيت بزيمنِ ، ويابالْب نيقْت بفَر
صلَوات تحقيق الْوقْت دونَ رؤيته فَحيثُ اشترطْت الرؤيةَ فَقَد الرؤيةُ وفي أَوقَات ال

  .أَبطَلْت ما ذَكَرته من الْفَرقِ 
 نسالٌ حؤقُلْت س ) هنع ابوالْجي ) ونلَك اتلَوالص قَاتي أَوةَ فيؤرِطْ الرتأَش ي لَمأَن

دع لَتع؛ ج قَّقحتي لَم فِْسهي نف هأَنو همدلَى عيلًا علرِ دمِ الْفَجدلَى عع ساطِّلَاعِ الْح م
 ري لَمثري و عمالْجةً ويحصاُء ممالس تكَان لَو لَّةي الْأَهف هريظنو ببالس يةَ هيؤأَنَّ الرل

  . ذَلك دليلًا علَى عدمِ خلُوصِ الْهِلَالِ من شعاعِ الشمسِ الْهِلَالَ جعلْت
 ةلًا إلَى جِهائم هأَر لَمرِبِ ، وغالْم ةجِهلً لائالِ موالز دنت الظِّلَّ عأَير لَو ككَذَلو

كلْت ذَلعنِ جيتالْجِه نيطًا بسوتلْ مرِقِ بشم الْمدعو قْتولِ الْوخمِ ددلَى عيلًا علد 
السببِ فَفَرق بين كَون الْحس سببا وبين كَونِه دالا علَى عدمِ السببِ فَإِني في الْفَجرِ 

ذَللةَ ، ويؤطْت الررتي اشبِ لَا أَنبمِ السدلَى عيلًا عللْته دعج كلْ ذَلكشتأَس ي لَمأَن ك
 هعم رظْهي مهابسكَانَ ح ا لَورِ ، أَمالْفَج نم ئَانيش جِدلَا ي سالْحةٌ ويحصاُء ممالسإلَّا و

 ، لْهكشتأَس مِ لَميالْغ عفَى مخيالْأُفُقِ و نا معوِ طَالحالص عم رقُلْت الْفَجفَى : وخا يمإن
 هعم رظْهوِ لَا يحي الصف مهابست حأَيا رلَم نلَك فِْسهي نف همدلِ عأَجم لَا ليلِ الْغأَجل

لْفَجرِ الْفَجر علمت أَنَّ حسابهم يقَارِنُ عدم السببِ فَإِنَّ الْحس كَما يدلُّ علَى وجود ا
يدلُّ أَيضا علَى عدمه بِاتساقِ الظُّلْمة وعدمِ الضياِء ، فَهذَا جواب هذَا السؤالِ لَا أَني 

ا سويت بين الْأَهلَّة وأَوقَات الصلَوات فَتأَملْ ذَلك الْإِشكَالَ الثَّانِي أَنَّ الْمالكيةَ جعلُو
 مهافَقَتوضِ ويعِ أَقْطَارِ الْأَرملَى جمِ عووبِ الصجوا لببس الْبِلَاد نم لَدي بةَ الْهِلَالِ فيؤر

 كلَى ذَلع اللَّه مهمحابِلَةُ رنالْح.  
ق الْجميع علَى أَنَّ لكُلِّ قَومٍ فَجرهم وقَالَت الشافعيةُ رحمهم اللَّه لكُلِّ قَومٍ رؤيتهم واتفَ

 رِينآخ دنكُونُ عمٍ يلَى قَوع إذَا طَلَع رفَإِنَّ الْفَج ماَءهشعو مهرِبغمو مهرصعو مالَهوزو
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لشمسِ إلَى غَيرِ ذَلك من نِصف اللَّيلِ وعند آخرِين نِصف النهارِ وعند آخرِين غُروب ا
 قَاتالْأَو يعما جيهإلَّا ف برغت طُ أَوسوتت أَو الْفَلَك نم طْلُعت ةجرد نا ممو قَاتالْأَو

شى الْمي أَقْصف سمالش تفَإِذَا طَلَع ةايِنبتأَقْطَارٍ مو فَةلتخبِ آفَاقٍ مسرِقِ كَانَ بِح
 نع دعبِ الْبسلَى حع أَكْثَر أَو كذَل نأَقَلَّ م أَو مهنم ةرِبِيغالْم الْبِلَاد دنلِ عاللَّي فنِص

ةيرِقشالْم الْبِلَاد دنلِ عاللَّي فرِبِ كَانَ نِصغى الْمي أَقْصف سمالش تبالْأُفُقِ غَر كذَل أَو 
 ككَذَلو ، سمالش يهف تبي غَرالْقُطْرِ الَّذ نالْقُطْرِ م كبِ ذَلبِ قُرسبِح أَكْثَر أَقَلَّ أَو

 لَافتاخذَا اله فلتخت قَاتةُ الْأَويقب.  
لَى جع كَلَتأَلَةٌ أَشسم ةقْهِيى الْفاوي الْفَتف قَعو ككَذَلو اللَّه مهمحاِء رالْفُقَه نم ةاعم

 هباحرِثُ صا يمهرِبِ أَيغبِالْم رالْآخرِقِ وشا بِالْممهدالِ أَحوالز دنا عاتنِ ميوي أَخف
نَّ زوالَ الْمشرِقِ قَبلَ زوال فَأَفْتى الْفُضلَاُء من الْفُقَهاِء بِأَنَّ الْمغرِبِي يرِثُ الْمشرِقي ؛ لأَ

الْمغرِبِ فَالْمشرِقي مات أَولًا فَيرِثُه الْمتأَخر لبقَائه بعده حيا متأَخر الْحياة فَيرِثُ 
وات تختلف بِاختلَاف الْآفَاقِ ، الْمغرِبِي الْمشرِقي إذَا تقَرر الاتفَاق علَى أَنَّ أَوقَات الصلَ

وأَنَّ لكُلِّ قَومٍ فَجرهم وزوالَهم وغَير ذَلك من الْأَوقَات فَيلْزم ذَلك في الْأَهلَّة بِسببِ 
تيقباعِ وعي الشا فيهةَ إذَا كَانَ الْهِلَالُ فيرِقشالْم رِ أَنَّ الْبِلَادالْقَم عم كرحتت سمالش 

إلَى الْجِهة الْغربِية فَما تصلُ الشمس إلَى أُفُقِ الْمغرِبِ إلَّا وقَد خرج الْهِلَالُ من الشعاعِ 
لَافتابِ اخبأَس دذَا أَحرِقِ هشلُ الْمأَه اهرلَا يرِبِ وغلُ الْمأَه اهرفَي لَهالْهِلَالِ و ةيؤر 

 ، همفَه بقْرا يت ما ذَكَرما إنناها ههكْرذ يقللَا ي ئَةيلْمِ الْهي عةٌ فذْكُورم رأُخ اببأَس
هتيؤمٍ ركُلِّ قَوكُونَ لأَنْ ي بجالْآفَاقِ و لَافتبِاخ فلتخإِذَا كَانَ الْهِلَالُ يو لَّةي الْأَهف م

 ابوصو رظَاه قذَا حهو ، اتلَوالص قَاتأَو نم كذَل رغَيو مهرمٍ فَجكُلِّ قَوا أَنَّ لكَم
لْقَواعد متعين أَما وجوب الصومِ علَى جميعِ الْأَقَاليمِ بِرؤية الْهِلَالِ بِقُطْرٍ منها فَبعيد عن ا

 هلَمفَاع كضِ ذَلقْتت لَّةُ لَمالْأَداهـ) ، و  
نقض قياسه على إثبات : ( قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد رمحه اهللا * 

فهذا القياس باطل من أصله ، ألن املقيس عليه خمتلف فيه : أوقات الصلوات باحلساب 
نص أو اتفاق اخلصمني شرط لألصل املقيس عليه ، غري ثابت بنص وال إمجاع وثبوته ب

وشرط ثالث أن يكون احلكم معقول املعىن كتحرمي اخلمر إال إن كان تعبديا كأوقات 
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وعلى . الصلوات وأعداد الركعات ألن ما ال يعقل معناه ال ميكن تعديته إىل حمل آخر 
  اهـ) التسليم فهو قياس مع الفارق 

ِِالكمال والفضل والهدى ا¯ي ºصل لألمة باتباع الكمال والفضل والهدى ا¯ي ºصل لألمة باتباع الكمال والفضل والهدى ا¯ي ºصل لألمة باتباع الكمال والفضل والهدى ا¯ي ºصل لألمة باتباع : : : : الوجه اeامس واDالثون الوجه اeامس واDالثون الوجه اeامس واDالثون الوجه اeامس واDالثون  ِِ ِِ ِِ � َ� َ� َ� َُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ
�� �� ُُ ُُ ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ

 iساب الفلSساب يزول بمرا«ة اSالرسول ا?< األ¼ _ رؤية الهالل دون ا iساب الفلSساب يزول بمرا«ة اSالرسول ا?< األ¼ _ رؤية الهالل دون ا iساب الفلSساب يزول بمرا«ة اSالرسول ا?< األ¼ _ رؤية الهالل دون ا iساب الفلSساب يزول بمرا«ة اSالرسول ا?< األ¼ _ رؤية الهالل دون ا�� �� ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ َِ ََ ََ ََ َِ ِِ ِِ ِِ ِ
ْ ْْ ْْ ْْ ْ
ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُ

ِِ ِِ
ُُ ُُ ُ �ُ �ُ �ُ �َ ََ ََ ََ َََ ََ ُُ ُُ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ ْْ ْْ
ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ �� �� �� �� ُُ ُُ ْْ ْْ �� �� ِِ ِِ

�� ��    ::::  
 الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي: " قال اهللا سبحانه وتعاىل 

 ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف مهدنع
 الَّتي كَانت علَيهِم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ

فَالَّذين َآمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ 
)157 (الس لْكم ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي اتاوم

 بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفََآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَرو
وقال اهللا عز ) . 158-157:األعراف)" (158(وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

ي بعثَ في الْأُميني رسولًا منهم يتلُو علَيهِم َآياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم هو الَّذ: " وجل 
  )2:اجلمعة" (الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ 

إِنا : " ليه وسلم أَنه قال وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا ع
أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب وال نحسب الشهر هكَذَا وهكَذَا يعنِي مرةً تسعةً وعشرِين ومرةً 

 نيرواه البخاري ومسلم " ثَلَاث.  
نا صفَةُ مدحٍ وكَمالٍ من الْأُميةَ الْمذْكُورةَ ه: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

 وهجالْهِلَالُ : و وهو رأَظْهو هنم نيأَب وا هابِ بِمسالْحابِ وتالْك ناِء عنغتاسال ةجِه نم
ما تعبا كَثريا ومن جِهة أَنَّ فيهِ. ومن جِهة أَنَّ الْكتاب والْحساب هنا يدخلُهما غَلَطٌ . 

 فْيإِذَا كَانَ نو فِْسهنلَا ل رِهيغل ودقْصذَا محِ إذْ هالصالْم نلٌ عغش كفَإِنَّ ذَل ةدبِلَا فَائ
لْكتاب الْكتابِ والْحسابِ عنهم للاستغناِء عنه بِخيرٍ منه وللْمفْسدة الَّتي فيه كَانَ ا

 ةالْأُم نع جرخ فَقَد يهلَ فخد نا فَمبذَنئَةً ويلْ سا ببيعا وقْصن كي ذَلف ابسالْحو
 يهدؤصٍ ياقرٍ ني أَملَ فخدو ةدفْسالْم نمِ عاللِ السالْفَضالِ والْكَم نم وا هيمف ةيالْأُم

كَما جعلَها وسطًا في . وأَيضا فَإِنه جعلَ هذَا وصفًا للْأُمة . لْفَساد والاضطرابِ إلَى ا
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. فَالْخروج عن ذَلك اتباع غَيرِ سبِيلِ الْمؤمنِني } جعلْناكُم أُمةً وسطًا { : قَوله تعالَى 
كَانَ :  كَانَ صفَةً للْأُمة لأَنه أَصلَح من غَيرِه ؛ ولأَنَّ غَيره فيه مفْسدةٌ وأَيضا فَالشيُء إذَا

لما فيه من : ذَلك مما يجِب مراعاته ولَا يجوز الْعدولُ عنه إلَى غَيرِه لوجهينِ 
فَإِنْ كَانَ الْواحد لَا يجِب . لِ الَّتي للْأُمة يجِب حفْظُها علَيها الْمفْسدة ولأَنَّ صفَةَ الْكَما

علَيه في نفِْسه تحصيلُ الْمستحبات فَإِنَّ كُلَّ ما شرِع للْأُمة جميعا صار من دينِها 
 ةلَى الْأُمع اجِبينِ ووعِ الدمجفْظُ محو ةفَايك ضفَر نٍ أَويع ضفَر . بجذَا وهلو

علَى مجموعِ الْأُمة حفْظُ جميعِ الْكتابِ وجميعِ السننِ الْمتعلِّقَة باملستحبات والرغَائبِ 
تحصيلِ الْمستحبات ولهذَا أَوجب علَى الْأُمة من . وإِنْ لَم يجِب ذَلك علَى آحادها 

 ادلَى الْأَفْرع جِبا لَا يم ةامالْع . فِْسهنل يلُهصحتو : هفَإِن هلَاتي صف اسالن مؤي يثْلُ الَّذم
لَا يطَولُ الصلَاةَ تطْوِيلًا لَيس لَه أَنْ يفْعلَ دائما ما يجوز للْمنفَرِد فعلُه بلْ يجِب علَيه أَنْ 

 ةباتا الرنِهنس نا عهصقنلَا يو لْفَهخ نم رضالِ : يإِكْمنِ وينِ الْأُولَييتورالس اَءةرثْلِ قم
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى أَنَّ النتح كوِ ذَلحنو ودجالسكُوعِ ولِ الرزةَ بِعابحالص رأَم لَّم

يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لكتابِ اللَّه فَإِنْ { : إمامٍ كَانَ يصلِّي لبصاقه في قبلَة الْمسجِد وقَالَ 
 ةني السوا ففَإِنْ كَان ةنبِالس مهلَماًء فَأَعو؛ س اَءةري الْقوا فاًء كَانويثَ ، -} سدالْح 

ولهذَا . } إذَا أَم الرجلُ الْقَوم وفيهِم من هو خير منه لَم يزالُوا في سفَالٍ { : وقَالَ 
ن تأْخريِ إنَّ الْإِمام الْمقيم بِالناسِ حجهم علَيه أَنْ يأْتي بِكَمالِ الْحج م: قَالَ الْفُقَهاُء 

 ي لَوالَّت جنِ الْحنس نم كوِ ذَلحنلِ وفْرِ الْأَوي النلُ فجعتلَا يى ونم نم ثفْرِ إلَى الثَّالالن
حت نجِيجِ مومِ الْحمع ةلَحصلِ مأَجا لكُهرامِ تلْإِمل سلَيو أْثَمي لَم داحا الْوكَهريلِ تص

لَما اجتمع علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { كَمالِ الْحج وتمامه ولهذَا 
فَقَالَ أَحمد في } إنا مجمعونَ : عيدان فَشهِد الْعيد ثُم رخص في الْجمعة قَالَ 

و هنورِ عهشالْم هرغَي : نمالُ للَ الْكَمصحيةَ لعمالْج ملَه يمقامِ أَنْ يلَى الْإِمإنَّ ع
 افرصانال ادلْآحل ازإِنْ جا ومههِدش . ةلْأُمفَظَ لحأَنْ ي وجِبا يمةٌ مريكَث هرظَائنو- 

و ةنمي الْأَزف اما الْعرِهي أَمالِ فمالْأَعو ةنكالْأَم- يهف ي قَالَ اللَّها الَّذنِهيالَ دكَم  : }
فَما } الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

سم كربِت لَوا وينِهالِ دقْصِ كَمى إلَى نأَفْض يلُهصحطْلَقًا كَانَ تم هكري إلَى تفْضي بحت
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 مرِهلَى غَيا عإِمو ةملَى الْأَئا عإم ةفَايلَى الْكا عاجِبلُ . وصحي يلُ الَّذالْفَضالُ وفَالْكَم
ابِ لَوسالْح اةاعرولُ بِمزابِ يسونَ الْحالْهِلَالِ د ةيؤةٌ بِردفْسم يهف كُني ( وقال )  لَم :

فمن كتب أو حسب مل يكن من هذه األمة يف هذا احلكم ، بل يكون اتبع غري سبيل 
  هـ.ا) املؤمنني 

ُُُُال فمكن ضبط رؤية ا1الل ½ساب فيحكم بأنه ال فمكن ضبط رؤية ا1الل ½ساب فيحكم بأنه ال فمكن ضبط رؤية ا1الل ½ساب فيحكم بأنه ال فمكن ضبط رؤية ا1الل ½ساب فيحكم بأنه : : : : الوجه السادس واDالثون الوجه السادس واDالثون الوجه السادس واDالثون الوجه السادس واDالثون  ُ ُُ ُُ ُُ َُ َْ َْ َْ ْ ُُ ُُ ٍٍ ٍٍ
ََ ََ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ْ َ ْْ َ ْْ َ ْْ َ ْ ُُ ُُ ََ ََ

ًيرى قطعا أو ال يرى قطعا ، يرى قطعا أو ال يرى قطعا ، يرى قطعا أو ال يرى قطعا ، يرى قطعا أو ال يرى قطعا ،  ًً ًً ًً ًْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ْْ ْْ ََ ُُوأسباب ذلك وأسباب ذلك وأسباب ذلك وأسباب ذلك ََ ُُ::::  
اعلَم أَنَّ الْمحقِّقني من أَهلِ الْحسابِ : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل * 

كُلَّهم متفقُونَ علَى أَنه لَا يمكن ضبطُ الرؤية بِحسابٍ بِحيثُ يحكَم بِأَنه يرى لَا محالَةَ 
مث .  أَلْبتةَ علَى وجه مطَّرِد وإِنما قَد يتفق ذَلك أَو لَا يمكن بعض الْأَوقَات أَو لَا يرى

يرى أَو لَا يرى فَهذَا أَمر حسي طَبِيعي لَيس هو أَمرا ) أي اهلالل ( أَما كَونه : قال 
استقْرأْنا أَنه إذَا كَانَ علَى كَذَا وكَذَا درجةً : ما غَايته أَنْ يقُولَ وإِن. حسابِيا رِياضيا 

فَهذَا جهلٌ وغَلَطٌ ؛ فَإِنَّ هذَا لَا يجرِي علَى قَانون واحد لَا . يرى قَطْعا أَو لَا يرى قَطْعا 
بلْ إذَا كَانَ بعده مثَلًا عشرِين درجةً فَهذَا يرى ما . بات يزِيد ولَا ينقُص في النفْيِ والْإِثْ

 رفَالْأَم ةرشلَ الْعوا حا مأَمى ورذَا لَا يفَه ةداحو ةجرلَى دإِذَا كَانَ علٌ وائلْ ححي لَم
نم ةيؤابِ الربأَس لَافتبِاخ فلتخي يهف وهجو :  

أَنها تختلف وذَلك لأَنَّ الرؤيةَ تختلف لحدة الْبصرِ وكالله فَمع دقَّته يراه ) : أَحدها ( 
الْبصر الْحديد دونَ الْكَليلِ ومع توسطه يراه غَالب الناسِ ولَيست أَبصار الناسِ 

صحم مهبغَال اهرلَا ياسِ والن بغَال اهرقَالَ يأَنْ ي نكملَا ينِ ويراصح نيةً بور : لَو هأَنل
رآه اثْنان علَّق الشارِع الْحكْم بِهِما بِالْإِجماعِ وإِنْ كَانَ الْجمهور لَم يروه فَإِذَا قَالَ لَا 

ى بِنري رصالْب اهري هى أَننعى بِمرإِنْ قَالَ يعِ وركْمِ الشي حئًا فطخكَانَ م كلَى ذَلاًء ع
 يددالْح . كَانإلَى إم تفلْتا فَلَا ييددح هرصكُونُ بي نم اَءى لَهرتي نيمف قفتلَا ي فَقَد

  .ضرٍ رؤية من لَيس بِحا
أَنْ يختلف بِكَثْرة الْمترائني وقلَّتهِم فَإِنهم إذَا كَثُروا كَانَ أَقْرب أَنْ ) : السبب الثَّانِي ( 

ا يكُونَ فيهِم من يراه لحدة بصرِه وخبرته بِموضعِ طُلُوعه والتحديقِ نحو مطْلَعه وإِذَ
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فَقَد لَا يتفق ذَلك فَإِذَا ظَن أَنه يرى قَد يكُونونَ قَليلًا فَلَا يمكن أَنْ يروه وإِذَا قَالَ : قَلُّوا 
 :رغَي رِكْهدي ا لَمم اكرلَى إدةٌ عقُو يهف نم يهِما فرياُءونَ كَثرتكُونُ الْمي ى فَقَدرلَا ي ه.  
أَنه يختلف بِاختلَاف مكَان الترائي فَإِنَّ من كَانَ أَعلَى مكَانا في ) : السبب الثَّالثُ ( 

 أَو ففْصلَى الْقَاعِ الصكُونُ عي نم زِلَةنبِم سلٍ لَيبأْسِ جلَى رع الٍ أَوطْحٍ عس أَو ةارنم
طْنِ وي بف اد . نكمي كذَل وحن لٌ أَوبج اٌء أَوبِن نيائرتالْم دأَح امكُونُ أَمي قَد ككَذَل

 هامَء أَميكُونُ لَا شي قَدا وانيأَح هعنإِنْ ما وبغَال اهرأَنْ ي هعيلَ . مفَإِذَا ق : طْلَقًا لَمى مري
فخنالْم هرذَا يبِه فلتخةُ تيؤالرو هوحنو عفترالْم اهري ى فَقَدريلَ لَا يإِذَا قو هوحنو ض

  .اختلَافًا ظَاهرا 
 ) ابِعالر ببالس : ( مهةَ احلساب أَنادأَنَّ ع كذَلي وائرالت قْتو لَافتبِاخ فلتخي هأَن

خكُونُ يسِ فَيمالش نا مكُونُ قَرِيبي ةاعالس لْكي تفسِ وموبِ الشغُر قْتو هدعونَ بِببِر
نوره قَليلًا وتكُونُ حمرةُ شعاعِ الشمسِ مانِعا لَه بعض الْمنعِ فَكُلَّما انخفَض إلَى الْأُفُقِ 

سِ فَيمالش نع دعاعِ بعش نع دعبيو هورن كْثُرا فَيهانِعقَى مبيو ةيؤطُ الررى شقْو
 هوِيه دنع لَوو كذَل دعى بري هفَإِن هبقع وبِ أَورالْغ قْتى ورلَا ي هأَن سِ فَإِذَا ظَنمالش

يضبطُ حالُه من حنيِ وجوبِ الشمسِ إلَى حنيِ وجوبِه فَإِنما إنه : في الْمغرِبِ وإِنْ قَالَ 
يمكنه أَنْ يضبطَ عدد تلْك الدرجات لأَنه يبقَى مرتفعا بِقَدرِ ما بينهما من الْبعد أَما 

 يزولُ من الشعاعِ الْمانِعِ لَه فَإِنَّ بِذَلك تحصلُ مقْدار ما يحصلُ فيه من الضوِء وما
 داحو هجلَى وع هطبةُ بِضيؤا -الرمائد نِعتمي ا أَومائد ةيؤالر عم حصي - رقْدذَا لَا يفَه 

  .ا خصوصا إذَا كَانت الشمس علَيه أَبدا ولَيس هو في نفِْسه شيئًا منضبِطً

 ) سامالْخ ببالس : ( هركَدو وفَاُء الْجص . عنملٌ يائح اكننِي إذَا كَانَ هت أَعلَس
وا إذَا كَانَ الْجمإِنو ةرخالْأَبو ةنخالْأَد نجِ مائرِ الْهالْقَتمِ ويةَ كَالْغيؤالر يهف نكمثُ ييبِح 

رؤيته أَمكَن من بعضٍ إذَا كَانَ الْجو صافيا من كُلِّ كَدرٍ في مثْلِ ما يكُونُ في الشتاِء 
حيثُ عقب الْأَمطَارِ في الْبرية الَّذي لَيس فيه بخار بِخلَاف ما إذَا كَانَ في الْجو بخار بِ

 نكملَا ي هفَإِن ةنخالْأَدو ةرخبِ الْأَبببِس فيي الصلُ فصحا يوِ محكَن هتيؤر يهف نكملَا ي
 وفَاِء الْجثْلِ صي مف نكما يكَم كثْلِ ذَلي مف هتيؤر .م رِفَةعمو هلَتقَابةُ محا صأَمو هطْلَع
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 كذَل وحنا . وهلَّمعتي أَنْ يائرتالْم نكمي يورِ الَّتالْأُم نذَا مفَه . اهرحتي قَالُ . أَوي فَقَد
هو شرطُ الرؤية كَالتحديقِ نحو الْمغرِبِ خلْف الشمسِ فَلَم نذْكُره في أَسبابِ : 

وإِنما ذَكَرنا ما لَيس في مقْدورِ الْمترائني الْإِحاطَةُ من صفَة الْأَبصارِ . ف الرؤية اختلَا
 رِهكَدو وفَاِء الْجصو انِهمزيِ وائرالت كَانما وهاددأَعو.  

 *** يهف رِكتشا تكْمةُ حيؤالر تي فَإِذَا كَانلًا فاخا دهنٌء ميش سي لَيالَّت اببالْأَس هذه
 دأَح اهرأَنْ ي نكملَا ي ها أَناما عربخ بِرخي كذَل عم هنكمي فبِ فَكَياسابِ الْحسح

مي فكَي عٍ أَمست أَو اتجرد انثَم عٍ أَوبلَى سع آهثُ ريح ها أَنمزا جربخ بِرخي هنك
كَم : ولهذَا تجِدهم مختلفني في قَوسِ الرؤية . يرى إذَا كَانَ علَى تسعة أَو عشرة مثَلًا 

 هفَاعتونَ . اراجتحيقُولُ وي نم مهنمو فنِصةٌ وعسقُولُ تي نم مهنم نيقُوا بفَرأَنْ ي
إذَا كَانت الشمس في الْبروجِ الشمالية مرتفعةً أَو في الْبروجِ : الصيف والشتاِء 

أَحكَامِ فَتبين بِهذَا الْبيان أَنَّ خبرهم بِالرؤية من جِنسِ خبرِهم بِالْ. الْجنوبِية منخفضةً 
 فعأَضا ... وعرش مرحقْلًا ملٌ عاطةُ بيومجكَامِ النلُ بِالْأَحفَالْقَو ... رِميحت نيبت فَقَد

لك الْأَخذ بِأَحكَامِ النجومِ علْما أَو عملًا من جِهة الشرعِ وقَد بينا من جِهة الْعقْلِ أَنَّ ذَ
  ...أَيضا متعذِّر في الْغالبِ 

فَنبين لَهم أَنَّ قَولَهم في رؤية الْهِلَالِ وفي الْأَحكَامِ من بابٍ واحد يعلَم بِأَدلَّة الْعقُولِ 
لاستغناُء عما نظُن من منفَعته بِما امتناع ضبط ذَلك ويعلَم بِأَدلَّة الشرِيعة تحرِمي ذَلك وا

بعثَ اللَّه بِه محمدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْكتابِ والْحكْمة ولهذَا قَالَ من قَالَ إنَّ 
بِاَللَّه من علْمٍ لَا ينفَع وبين ظُنون كَلَام هؤلَاِء بين علُومٍ صادقَة لَا منفَعةَ فيها ونعوذُ 

 إثْم الظَّن ضعأَنَّ با وقَةَ بِهلَا ث ةبكَاذ . هفْسلَ نإذَا قَت باسانَ الْحسفَإِنَّ الْإِن قدص لَقَدو
 يدفا لَا يم هتانِي كَانَ غَايالثَّوقِ وقَائابِ الدسي حف .كَامِ ولِ الْأَحأَجل هلَيوا عبعا تمإِن .

  .وهي ظُنونٌ كَاذبةٌ 
أَما الْكَلَام في الشرعيات فَإِنْ كَانَ علْما كَانَ فيه منفَعةُ الدنيا والْآخرة وإِنْ كَانَ ظَنا 

وهو . عملِ بِالدليلِ الظَّني الراجِحِ فَهو عملٌ بِعلْمِ مثْلَ الْحكْمِ بِشهادة الشاهدينِ أَو الْ
 ةرالْآخا ويني الدف هلَيع ثَابي لَا . ظَنلَو يدتهنا لا كُنمذَا وها لاندي هالَّذ لَّهل دمفَالْح
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بلُ رسر اَءتج لَقَد ا اللَّهاندأَنْ ه قا بِالْحن . لَّمسو هآلو دمحلَى مع لَّى اللَّهصو "
   )201 - 173 / 25( هـ جمموع الفتاوى .ا

ال يش¦ط أن تكون رؤية ا1الل بعد غروب الشمس ، ال يش¦ط أن تكون رؤية ا1الل بعد غروب الشمس ، ال يش¦ط أن تكون رؤية ا1الل بعد غروب الشمس ، ال يش¦ط أن تكون رؤية ا1الل بعد غروب الشمس ، : : : : الوجه السابع واDالثون الوجه السابع واDالثون الوجه السابع واDالثون الوجه السابع واDالثون 
ًًوقد عمل fاه¢ العلماء برؤية ا1الل نهارا ، ويكون الغد هو أول الشهر وقد عمل fاه¢ العلماء برؤية ا1الل نهارا ، ويكون الغد هو أول الشهر وقد عمل fاه¢ العلماء برؤية ا1الل نهارا ، ويكون الغد هو أول الشهر وقد عمل fاه¢ العلماء برؤية ا1الل نهارا ، ويكون الغد هو أول الشهر  ًً::::  

أن القمر يف اليوم الذي رآه فيه املسلمون غرب قبل : يه إبطال لشبهة الفلكيني وهذا ف
الشمس ، أو مكث بعدها مدة يسرية ال متكن معها الرؤية بزعمهم ، أو كان قريبا منها 

جدا ؛ فتستحيل رؤيته بعد غروا ، لظنهم أن من شروط رؤية اهلالل أن تكون بعد 
  .غروب الشمس 

  : برؤية اهلالل ارا كثرية واألدلة على العمل
  :فعن رجلٍ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ *** 

 " لَّى اللَّهص بِيالن دنا عهِدفَش انابِيرأَع مانَ فَقَدضمر نمٍ مورِ يي آخف اسالن لَفتاخ
اللَّه لَأَهلَّا الْهِلَالَ أَمسِ عشيةً فَأَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الناس علَيه وسلَّم بِ
رواه أبو داود " وأَنْ يغدوا إِلَى مصلَّاهم : زاد خلَف في حديثه . أَنْ يفْطروا 

  " .إسناده صحيح : " األلباين ، وقال " إسناد حسن ثابت : " والدارقطين وقال 
الْعشي ما بين ) عشية : " ( قَالَ صاحب عون الْمعبود يف شرح سنن أيب داود * 

  اهـ" الزوال إِلَى الْغروب 
  .وفيه عملُ النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم برؤية من رأى اهلالل ارا * 

  :اهللا عنهما ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال وعن ابن عمر رضي *** 
أخرجه " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له " 

  .البخاري ومسلم
ظاهره إجياب الصوم حني الرؤية : " قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف نيل األوطار * 

  اهـ" ول على صوم اليوم املستقبل مىت وجدت ليال أو ارا لكنه حمم
وإن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن هالل : " قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف األم * 

شهر رمضان رئي عشية اجلمعة ارا بعد الزوال أو قبله فهو هالل ليلة السبت ألن 
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  اهـ" اهلالل يرى ارا وهو هالل الليلة املستقبلة ال الليلة املاضية 
أي ( قَالَ : مسأَلَةٌ ) : (  هجر- 432 ، 4/431(ال اإلمام ابن قدامة يف املغين ق* 

وجملَةُ ) وإِذَا رئي الْهِلَالُ نهارا ، قَبلَ الزوالِ أَو بعده ، فَهو للَّيلَة الْمقْبِلَة ) : ( اخلرقي 
الْهِلَالَ إذَا رئي نهارا قَبلَ الزوالِ أَو بعده ، وكَانَ ذَلك أَنَّ الْمشهور عن أَحمد ، أَنَّ 

 هتيؤوا بِررفْطي ان ، لَمضمرِ ري آخف كنِ . ذَلابو ، ودعسنِ مابو ، رملُ عذَا قَوهو
الشو ، ثاللَّيو ، كالمو ، ياعزالْأَوسٍ ، وأَنو ، رمنِيفَةَ عأَبِي حو ، اقحإِسو ، يعاف .

 فوسو يأَبو ، رِيقَالَ الثَّوو : هدعإِنْ كَانَ بو ، ةياضالْم لَةلَّيل والِ فَهولَ الزقَب يئإنْ ر
 قْبِلَةالْم لَةلَّيل وفَه .هنع اللَّه يضر رمع نع كذَل وِيرلَّى  . وص بِيأَنَّ الن؛ ل يدعس اهور

وقَد رأَوه ، فَيجِب . } صوموا لرؤيته ، وأَفْطروا لرؤيته { : اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
 ةياضإلَى الْم بالِ أَقْرولَ الزا قَبأَنَّ ملو ، طْرالْفو موالص .كحو دمأَح نةً عايذَا رِوه ي

 أَنَّ الْأَهلَّةَ - ونحن بِخانِقني -جاَءنا كتاب عمر : " ولَنا ما روى أَبو وائلٍ ، قَالَ . 
لَّا أَنْ يشهد بعضها أَكْبر من بعضٍ ، فَإِذَا رأَيتم الْهِلَالَ نهارا فَلَا تفْطروا حتى تمسوا ، إ

1� "رجلَان أَنهما رأَياه بِالْأَمسِ عشيةً  . نماسٍ ، وبنِ عابو ، ودعسنِ ملُ ابقَو هأَنلو
 يئر ا لَويلِ ملةً ، بِديشع يئا إذَا رلَى مولٌ عمحم مهربخو ، ةابحالص نا منيمس دعب

. ثُم إنَّ الْخبر إنما يقْتضي الصوم والْفطْر من الْغد ، بِدليلِ ما لَو رآه عشيةً . الزوالِ 
 قْبِلَةالْم لَةلَّيل ها ، أَنضأَي يححان ، فَالصضملِ ري أَوةُ فيؤالر تا إنْ كَانقَ. فَأَم وهلُ وو

 يعافالشنِيفَةَ ، وأَبِي حو ، كالم . ملْزفَي ، ةياضلْمل هى ، أَنرةٌ أُخايرِو دمأَح نعو
لَةلَّيا كَانَ لأَنَّ م؛ ل حلُ أَصالْأَوو ، ةادبلْعاطًا ليتاح هتيقب اكسإِممِ ، ووالْي كاُء ذَلقَض 

  اهـ) الْمقْبِلَة في آخرِه ، فَهو لَها في أَوله ، كَما لَو رئي بعد الْعصرِ 
قبل الزوال أو ( إذا رؤي هالل شوال ار االثنني : ولنضرب مثاال يوضح املسألة *** 
، ويكون اهلالل ) االثنني ( مل يفطروا ذلك اليوم ) أي قبل غروب الشمس = بعده 

  .يلة املستقبلَة ، فيكون العيد الثالثاء ، وهذا هو مذهب اجلمهور ، واهللا أعلم للَّ
  ___________________________ حاشية _______

�1/ 4(و البيهقي يف السنن الكربى ) 67/ 3(وابن أيب شيبة ) 163، 162/ 4(رواه عبد الرزاق  

213. (____ ____________________________________  
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فتوى الشيخ يوسف القرضاوي يف العمل برؤية اهلالل ارا ، وإمكاا بعد *** 
  :كسوف الشمس وبدونه 

  :السؤال * 
أن كسوفا جزئيا للشمس سيحدث يوم االثنني : تناقلت وكاالت األنباء خربا مفاده 

 م ويستمر من الثانية عشرة 3/10/2005 هـ املوافق 1426 شعبان 29القادم 
لثالثة عصرا ، وسوف يكون من املمكن رؤية والدة اهلالل يف منطقة اخلليج ظهرا حىت ا

بواسطة نظارات خاصة ، ويف ليبيا والسودان سيكون هناك كسوف كلي حلقي ميكن 
هل تعترب هذه الرؤية اليت تتم يف وضح : معه رؤية اهلالل بصورة أوضح ؟ والسؤال 

ملبارك ويصوم الناس على أساسها ؟ النهار رؤية شرعية يثبت ا دخول شهر رمضان ا
  .أم أن حتري اهلالل ال بد أن يكون إال بعد املغرب ؟ وفقكم اهللا ملا فيه خري املسلمني 

  :اجلواب * 
ما احلكم إذا رئي اهلالل يف النهار ، كما يف الواقعة : ( قال الشيخ يوسف القرضاوي 

مس ووجود الظلمة اليت املسؤول عنها ، حني يرى اهلالل ارا ، بسبب كسوف الش
  يؤكدها الكسوف اجلزئي أو الكلي ؟

  :لقد ذكر الفقهاء هذه القضية ، واختلفوا فيها على عدة أقوال 
 قول من ال يعتد بالرؤية إال إذا كانت بعد الغروب ، وهو مروي عن أيب حنيفة -1

ال : الوا أم ق: وكذلك نقل عن الشافعية . 1�وحممد ، وما رئي بالنهار ال عربة له 
  .تكفي رؤيته ارا عن رؤيته ليلة الثالثني 

 وقول من يعتمد الرؤية النهارية ، ولكنه يفرق بني ما رئي قبل الزوال ، وما رئي -2
بعده ، فما كان قبل الزوال فهو لليلة املاضية ، وما رئي بعد الزوال، فهو لليلة املقبلة ؛ 

وقد جاء ذلك عن علي . هو أقرب إليه ألن ما بعد الزوال ملحق مبا بعد الغروب، ف
2�وعائشة ، وهو رواية عن عمر أيضا .  

أن الرؤية يف النهار معتربة شرعا ، وأن ما رؤي يف النهار فهو :  وقول من يرى -3
وهو رواية أخرى عن عمر ، كما نقل . لليلة القادمة ، سواء كان قبل الزوال أم بعده 

أن رؤية اهلالل بالنهار لليلة القادمة ، :  وعن أنس عن ابنه عبد اهللا ، وعن ابن مسعود
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رؤيته بالنهار لليلة املاضية اآلتية : قال يف الدر املختار : وهو املعتمد عند اجلمهور 
وعن مالك يف . 3�سواء قبل الزوال أو بعده : مطلقا على املذهب ، قال يف احلاشية 

تم صيام يومه ذلك فإمنا هو هالل من رأى هالل شوال ارا فال يفطر ، وي: املدونة 
4�الليلة اليت تأيت .  

وهذا الذي نرجحه ؛ ألن ما قبل رؤية اهلالل ال يكون من الشهر ، إذ ا يعد الشهر ، 
فكيف يعترب من رمضان فيصام ، إن كان هالل رمضان ؟ أو يعترب من شوال فيفطر 

إذا كانت رؤية اهلالل بعد أنه : وحيرم فيه الصوم قبل ثبوت الشهر؟ وذا يتضح لنا 
بعد زوال الشمس ، فقد اتفق مجهورالفقهاء على أنه : منتصف النهار ، وبتعبري آخر

 إن كان - أعين بقية النهار-يعترب لليلة القادمة ، وال صيام على الناس يف ذلك اليوم 
كما ال فطر عليهم يف ذلك اليوم وإعالن العيد ، إن كان هالل شوال . هالل رمضان 

وإمنا أمجعوا على ذلك ؛ التفاق . وذلك باإلمجاع املتيقن ، كما قال اإلمام ابن حزم . 
الروايات عن عدد من الصحابة رضي اهللا عنهم باعتبار رؤية اهلالل بعد الزوال لليلة 

أن الكسوف سيكون بعد الثانية عشرة : ومبا أن الواقعة املسؤول عنها . 5�القادمة 
أن اهلالل الذي يرى حينئذ هو لليلة املقبلة : ال ، فمعىن هذا والنصف ، أي بعد الزو

 يوم الثالثاء - إذا ثبتت هذه الرؤية -وعليه يكون ابتداء شهر رمضان . باتفاق 
  . م 2006املوافق الرابع من أكتوبر 

يؤكد هذا أن يوم االثنني الذي يرى فيه اهلالل ، هو اليوم التاسع والعشرون من شعبان 
ور أن يكون اهلالل لليلة املاضية ، ويكون يوم االثنني من رمضان ؛ ألن ، وال يتص

من أن : أن الشهر يكون مثانية وعشرين يوما ، وهو مناف ملا هو ثابت شرعا : معناه 
. الشهر إما ثالثون أو تسعة وعشرون يوما ، كما هو ثابت يف األحاديث الصحاح 

أن الشيخ القرضاوي ممن يرى العمل هـ باختصار ، مع التنبيه .ا) واهللا أعلم 
  .باحلساب يف النفي ، وسبق الرد على ذلك بدالئله واضحا حبمد اهللا تعاىل 

  ______________________ حواشي _________
�1  .حسام الدين فرفور . بتحقيق د) 251/ 6(حاشية ابن عابدين على الدر املختار :  انظر 



 98 

�2  ).11 -4/9(واالستذكار البن عبد الرب ) 543 -  3/540( راجع احمللى البن حزم 
�3  ).175/ 1( املدونة :  انظر4�. املرجعني السابقني :  انظر
�5  ).11 -4/9(واالستذكار البن عبد الرب ) 543 -  3/540( راجع احمللى البن حزم 

____________________________________________  

اد اPسلم الواحد برؤية هالل رمضان دون اد اPسلم الواحد برؤية هالل رمضان دون اد اPسلم الواحد برؤية هالل رمضان دون اد اPسلم الواحد برؤية هالل رمضان دون جواز انفرجواز انفرجواز انفرجواز انفر: : : : الوجه اDامن واDالثون الوجه اDامن واDالثون الوجه اDامن واDالثون الوجه اDامن واDالثون 
 ، وال يعد ذلك مة توجب رد شهادته ، بل قبلها الرسول صلى اهللا سائر اPسلم*سائر اPسلم*سائر اPسلم*سائر اPسلم*

  :عليه وسلم ، وعمل ا املسلمون 
تراَءى الناس اهلاللَ فأخربت النىب صلى اهللا : " عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال *** 

 هعليه وسلم أىن رأيت هبصيام الناس و أمر 2342( رواه أبو داود " فصام (  ،
  .وصححه احلاكم والنووي والذهيب وابن حزم وابن حجر وابن امللقن واأللباين 

 يعين حديثَ ابنِ -والْعملُ علَى هذَا الْحديث : ( قَالَ اإلمام الترمذي رمحه اهللا * 
 عند أَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ قَالُوا تقْبلُ شهادةُ رجلٍ -هلالل عباسٍ يف شهادة أَعرابِي برؤية ا

واحد في الصيامِ وبِه يقُولُ ابن الْمبارك والشافعي وأَحمد وأَهلُ الْكُوفَة قَالَ إِسحق لَا 
هلُ الْعلْمِ في الْإِفْطَارِ أَنه لَا يقْبلُ فيه إِلَّا شهادةُ يصام إِلَّا بِشهادة رجلَينِ ولَم يختلف أَ

  .اهـ) رجلَينِ 
فيه أَنَّ شهادة الْواحد الْعدل في رؤية هلَال رمضان : ( قَالَ اإلمام الْخطَّابِي رمحه اهللا * 

حد قَولَيه وهو قَول أَحمد بن حنبل ، وكَانَ أَبو مقْبولَة ، وإِلَيه ذَهب الشافعي في أَ
حنِيفَة وأَبو يوسف يجِيزان علَى هلَال رمضان شهادة الرجل الْواحد الْعدل ، وإِنْ كَانَ 

 انجِيزلَا ية ، وأَم تإِنْ كَانة وداحأَة الْورالْم ككَذَلا ودبلًا عجر طْر أَولَال الْفي هف
 ياعزالْأَوك والكَانَ ماء ، وسة النادهش كي ذَلجِيز فلَا ي يعافكَانَ الشنِ ، ويأَترامو

قَلّ وإِسحاق بن راهويه يقُولُونَ لَا يقْبل علَى هلَال شهر رمضان ولَا علَى هلَال الْفطْر أَ
تراَءى الناس الْهِلَال فَأَخبرت رسول اللَّه : " وفي قَول ابن عمر . من شاهدينِ عدلَينِ 

 لَّمسو هآلو هلَيلَّى اللَّه عول " صوب قَبجلَى ويل علده دحله وقَو كي ذَلوله فقَبو
لَا فَر هأَناد وار الْآحبن أَنْ أَخيبده وحاس والن نا عفَرِدنم كبِر بِذَلخكُون الْمن أَنْ ييق ب
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 كي ذَلابه فحأَص ارِكهشلَا ياس والن نة ماعمج عكُون ماهـ) ي.  
لَف الناس في اخت: ( وعن رجلٍ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ *** 

آخرِ يومٍ من رمضانَ فَقَدم أَعرابِيان فَشهِدا عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِاَللَّه لَأَهلَّ 
رواه ) يفْطروا الْهِلَالُ أَمسِ عشيةً فَأَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الناس أَنْ 

 ةايي رِوف ادزد واوودأَبو دمأَح ) : ملَّاهصوا إلَى مدغأنْ يقال الدارقطين) . و " :
  " .إسناده صحيح : " ، وقال األلباين " حسن ثابت 

ه وسلَّم في قَد قَبِلَ صلَّى اللَّه علَي: " قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف نيل األوطار *** 
 وِيدةَ بادهرِ ... الْهِلَالِ شفَى بِظَاهكْتي هأَنابِ ورالْأَع ةادهولِ شلَى قَبلُّ عديثُ يدالْحو

  هـ.ا" الْإِسلَامِ 
ينة فَتراَءينا كُنا مع عمر بين مكَّةَ والْمد: " وعن أَنسِ بنِ مالك رضي اهللا عنه قَالَ *** 

: الْهِلَالَ وكُنت رجلًا حديد الْبصرِ فَرأَيته ولَيس أَحد يزعم أَنه رآه غَيرِي ، قَالَ 
قٍ سأَراه وأَنا مستلْ: يقُولُ عمر : فَجعلْت أَقُولُ لعمر أَما تراه ، فَجعلَ لَا يراه ، قَالَ 

  .رواه مسلم يف صحيحه" علَى فراشي 
كنت جالسا عند عمر ، فأتاه راكب فزعم : " وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال *** 

رواه أمحد بن حنبل يف " أيها الناس أفطروا : أنه رأى اهلالل هالل شوال، فقال عمر 
وأبو ) 240رقم  / 1/358(والبزار ) 6/110(وابن سعد ) 307 ،193(مسنده 

وأبو نعيم يف حلية األولياء ، ويف لفظ ) 4/249(يعلى والبيهقي يف السنن الكربى 
أن عمر رضي اهللا عنه أجاز شهادة " عن عبد الرمحنِ بن أيب ليلى : للبيهقي وغريه 

: ( قال العباس بن حممد الدوري " . رجل واحد يف رؤية اهلالل يف فطر أو أضحى 
: مل يره ، فقلت له :  الرمحن بن أيب ليلى عن عمر ، فقال سئل حيىي بن معني عن عبد

اهـ وسنده ) ليس بشيء : احلديث الذي يروى كنا مع عمر نترايا اهلالل ، فقال 
  .ضعيف لكن يشهد له ما سبق 

أن رجال شهد " وروي عن علي رضي اهللا عنه : ( قال اإلمام البغوي رمحه اهللا *** 
أصوم يوما من :  ، فصام وأمر الناس أن يصوموا ، وقال عنده على رؤية هالل رمضان

) وإليه ذهب أكثر أهل العلم : قال " . شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان 
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.  
وأَما انفراد الْأَعرابِي : " قال أبو حامد الغزايل يف املستصفى يف علم األصول *** 

و ، نكمالْهِلَالِ فَم ةيؤفَاِء الْهِلَالِ بِرخالْأُولَى ل لَةي اللَّيا فانِنمي زف كثْلُ ذَلم قَعي قَد
ودقَّته ، فَينفَرِد بِه من يحتد بصره وتصدق في الطَّلَبِ رغْبته ويقَع علَى موضعِ الْهِلَالِ 

  .اهـ " بصره عن معرِفَة أَو اتفَاقٍ 

األحyم ال Äب إال بيق* ال شك فيه ، والرؤية ع* يق* األحyم ال Äب إال بيق* ال شك فيه ، والرؤية ع* يق* األحyم ال Äب إال بيق* ال شك فيه ، والرؤية ع* يق* األحyم ال Äب إال بيق* ال شك فيه ، والرؤية ع* يق* : : : : الوجه اsاسع واDالثون الوجه اsاسع واDالثون الوجه اsاسع واDالثون الوجه اsاسع واDالثون 
  ::::، واSساب شك وظن ، وا�ق* ال يزول بالشك ، واSساب شك وظن ، وا�ق* ال يزول بالشك ، واSساب شك وظن ، وا�ق* ال يزول بالشك ، واSساب شك وظن ، وا�ق* ال يزول بالشك 

قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل يف شرح حيث ابن عباس رضي اهللا عنه قال * 
 اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان إذا رأيتم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنَّ اَهللا تعبد ... يف حديث ابن عباس هذا من الفقه : ( قال " غم عليكم فعدوا ثالثني 
عباده يف الصوم برؤية اهلاللِ لرمضانَ أو باستكمال شعبان ثالثني يوما وفيه تأويل 

إن شهوده رؤيته أو العلم )  فَلْيصمه فَمن شهِد منكُم الشهر: ( لقول اهللا عز وجل 
برؤيته ، وفيه أن اليقني ال يزيله الشك وال يزيله إال يقني مثله ألنه صلى اهللا عليه 

وسلم أمر الناس أال يدعوا ما هم عليه من يقني شعبان إال بيقني ؛ رؤية واستكمال 
الشك ؛ اطراحا العدة ، وإن الشك ال يعمل يف ذلك شيئا وهلذا ى عن صوم يوم 

ألعمال الشك ، وإعالما أن األحكام ال جتب إال بيقني ال شك فيه ، وهذا أصل عظيم 
 من الفقه أن ال يدع اإلنسان ما هو عليه من احلال املتيقنة إال بيقني من انتقاهلا ، وقولُه

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ي: " صيقتضي " وم ،
أي إن مل ير اهلاللُ . اهـ ) استكمال شعبان قبل الصيام ، واستكمال رمضان أيضا 

  .بالبصرِ ، ال يعمل باحلساب الفلكي ، ويكمل الشهر ثالثني يوما وال بد 
أول الشهر ال يعترب إال : ( قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد رمحه اهللا * 

أنه ال يصح وقوعها إال يف : مطرد من قاعدة الشريعة يف العبادات املؤقتة وهذا . بيقني 
وهلذا ربط اهللا أسباا بعالمات يقينية ال مدخل للعباد فيها بل هي . وقتها بيقني تام 

علماء ، وعامة ، وحاضرة ، وبادية : سنن كونية ثابتة يستوي يف معرفتها عموم اخللق 



 101 

الشرع علق األحكام ... رفع احلرج يف الشريعة وهذا من أجل أسباب اليسر و. 
  :وذلك . الرؤية أو اإلكمال : التعبدية الشهرية على األهلة بطريقيت اليقني 

  . لسهولته ، ويسر يقينيته -1
  . وألنه ال يدخله اخلطأ -2
   مع عسرِه-اخلطأ كاحلساب فإنه :  وألن كل نظام سواه األصل فيه -3

  . اخلطأ كثريا  يدخله-وندرة العارف به 
حقيقة أو حكما ؛ حقيقة حمسوسة : اليقني يف ذلك يتحقق بأمر حمسوس : قال 

  :باإلهالل ، ويف حكم احملسوسة باإلكمال أي 
  .وهذا أمر حمسوس حقيقة .  اهلالل بالرؤية البصرية -1
س وهذا حمسو.  اإلكمال لشعبان مثالً ثالثني يوماً يف حال تعذر الرؤية لغيم وحنوه -2

حكما ، يقيين يف واقع احلال ، لعصمة التشريع خبربه الصادق والذي هو من سنن اهللا 
. يوما ) 30(يوما ، وال يزيد عن ) 29(أن الشهر القمري ال ينقص عن : الكونية 

فالشرع أناط احلكم بأول الشهر بوجود اهلالل حقيقة ال بوجوده تقديرا ، وأن وجوده 
وأنه بأمرٍ ال مدخلَ للعباد فيه بل هو . اإلهالل ، أو باإلكمال حقيقة بالرؤية البصرية ب

. وصاحب الشرع أشعر حبصر السبب فيهما ومل ينصب سببا سوامها . سنةٌ كونيةٌ ثابتةٌ 
استصحاب األصل ، إذ األصل بقاء الشهر وكماله : ووجه التيقن باإلكمال أيضا هو 

  .اهـ) ن ما ثبت بيقني ال يزول إال مبثله فال يترك هذا األصل إال ليقني بناء على أ
وهو اختالف احلُساب فيما بينهم اختالفا كثريا يرفع : وسبق يف الوجه العشرين * 

وهو احلساب الفلكي اليفيد القطع بل : و الوجه اخلامس والعشرين . الثقة بأقواهلم 
لصوم ال جيب هو ظين واخلطأ فيه واقع ومتكرر ؛ ما يؤكد أن احلساب شك وظن ، وا

  .إال بيقني ال شك فيه ، والرؤية عني يقني ، واليقني ال يزول بالشك ، واهللا أعلم 

  ::::    اSساب الفلi منابذ لل}ع _ باب الصوم واإلفطاراSساب الفلi منابذ لل}ع _ باب الصوم واإلفطاراSساب الفلi منابذ لل}ع _ باب الصوم واإلفطاراSساب الفلi منابذ لل}ع _ باب الصوم واإلفطار: : : : الوجه األربعون الوجه األربعون الوجه األربعون الوجه األربعون 
بِع غَير ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويت: ( قال اهللا عز وجل *** 

  )115:النساء) (سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 
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) ومن يشاققِ الرسولَ: ( (قال العالمة شهاب الدين حممود األلوسي رمحه اهللا تعاىل ** 
والتعرض ... ق اآلخر ، أي خيالفه من الشق فإن كلا من املتخالفني يف شق غري ش

: قال ... لعنوان الرسالة إلظهار كمال شناعة ما اجترءوا إليه من املشاقة واملخالفة ، 
من . (فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغريه من املشاقني 

...  عليه وسلم أي ظهر له احلق فيما حكم به النيب صلى اهللا) بعد ما تبين لَه الْهدى
)نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيو ( لٍ ، فيعمموع قْدأي غري ما هم مستمرون عليه من ع

أي جنعله واليا ملا تواله من الضالل ، ) نولِّه ما تولَّى(األصولَ والفروع والكل والبعض 
اهللا تعاىل عنه على حجية واستدل اإلمام الشافعي رضي ... ويؤول إىل أنا نضله 

  .اهـ) اإلمجاع ذه اآلية 
  :قال العالمة الفقيه بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد رمحه اهللا ** 

  :منابذته للشرع ، وذلك من وجوه ( 
حقيقة الشهر عند الفلكيني هي املدة بني اجتماع الشمس والقمر مرتني بعد ) : أولًا ( 

يوما ) 29(وهذه املدة مقدرة عندهم مبقدار واحد وهو . االستسرار وقبل االستهالل 
ومتثل هذه املدة دورة القمر حول األرض أي دورته . دقيقة ) 44(ساعة ، و ) 12(، 

وعند اللحظة . االقترانية بالشمس حبيث يكون القمر واقعا بني األرض والشمس متاما 
مر عن الدائرة الشعاعية اليت يغادر القمر فيها وضع االقتران أي ينفصل فيها الق

واعلم أن . ويستمر إىل أن جيتمع معها مرة ثانية ؛ حينئذ يبدأ الشهر القمري الفلكي 
واعلم أنه يف حال . عند الفلكيني هو ما يسمى باحملاق عند املتقدمني ) االقتران(

االقتران ال يرى القمر ؛ وذلك ألن نصف القمر املضيء يكون يف اجتاه الشمس ، 
ولكن عندما يتحرك القمر بعيدا عن وضع . املظلم يكون يف اجتاه األرض ونصفه 

: االقتران يتغري وضع القمر بالنسبة لسكان األرض وتظهر حافة القمر المعة واليت هي 
  .هذا مقداره عندهم و.هذه هي حقيقة الشهر عند الفلكيني. قوس دقيق بشكل هالل 

 الغروب أي أول ظهور القمر بعد السواد فهي الرؤية له عند: أما حقيقته الشرعية 
ال يزيد : ومقدار الشهر القمري الشرعي هو . وهذا باإلمجاع حكاه ابن رشد وغريه 

  .يوما ) 29(يوما ، وال ينقص عن ) 30(عن 
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  : يف عدة أمورفروق بين االعتبارات الشرعية واالعتبارات الفلكيةوعليه فهناك * 
قبل البدء باالعتبار الشرعي ، ونتيجة لذلك فهو  الشهر يبتدئ عند الفلكيني -1

  .ينتهي قبل 
ساعة و ) 12(يوما و ) 29( الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيني هي -2
  .يوما ) 29(يوما أو ) 30(أما باالعتبار الشرعي فهو إما . دقيقة ) 44(
العني الباصرة أو واملشاهدة ب) احلس( أن الشهر يبتدئ باعتبار الشرع بطريق -3

بتقدير خروجه ال خبروجه : باإلكمال خبروج اهلالل حقيقة ، أما باعتبار الفلكيني فهو 
  .فعلًا 
 عند الفلكيني ال فرق أن يتم االقتران واالنفصال ليلًا أو ارا ، فلو حصل -4

اء ولو حصل أثن. االقتران واالنفصال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بعد الفجر مباشرة 
أما باعتبار الشرع فاملعترب الرؤية بعد . النهار فإن الشهر يبتدئ يف اللحظة التالية له 

الغروب ؛ فلو رؤي ارا بعد الزوال فهو لليلة املقبلة وال يصام ذلك النهار الذي رؤي 
فيه ، وهذا بال نزاع بني أهل العلم بل حكي اإلمجاع عليه ، أما إذا رؤي ارا قبل 

  .اجلمهور ومنهم األربعة أنه ال عربة بذلك ، ويكون للَّيلة املقبلة ، واهللا أعلم الزوال ف

داللة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر باإلهالل أو اإلكمال إذا ) : ثانيا ( 
ولو صار اللجوء إىل احلساب الفلكي . مل ير اهلالل وحال دون منظره قتام أو سحاب 

يوما لصار هذا ملغيا ألمر النيب صلَّى اللَّه ) 29( سيهل مبضي وقرر احلاسب أن الشهر
  .علَيه وسلَّم باإلكمال وقاضيا على موجب النص 

إن صاحب الشرع جعل رؤية اهلالل خارجاً من شعاع الشمس هو السبب ) : ثالثًا ( 
رع إىل سبب فإذا مل حتصل الرؤية مل حيصل السبب الشرعي فال يثبت احلكم ، فأجلأ الش

إكمال العدة ثالثني يوما اليت هي أقصى مدة للشهر القمري بنص : شرعي آخر هو 
  .الشرع 

أما احلساب ففيه منابذة هلذا ؛ إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع سببا للصوم * 
ومل يقل ، " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته : " ، والنيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول 
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فطاملا أن صاحب الشرع صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . لتقدير خروجه عن شعاع الشمس 
اإلهالل أو اإلكمال ، ومل ينصب صاحب الشرع احلساب : أشعر حبصر السبب 

وهذا معىن ما قرره القرايف يف الفروق ، واهللا . خلروجه سببا فال جيب صوم وال فطر 
  .أعلم 

أن الشرع وقَّت أول الشهر بأمر طبعي عام يدرك باألبصار فال يضل أحد  : )رابعا ( 
عن دينه ، وال يشغله مراعاته عن شيء من مصاحله ، وال يدخل بسببه فيما ال يعنيه ، 

ويستوي يف معرفته أهل اإلسالم كافة على . ويكون طريقًا إىل التلبيس يف دين اهللا 
  .اختالف طبقام 
  .الفلكي يفقد هذه احملاسن الشرعية كما هو بين ملن تأملهوإثباته باحلساب 

: وقد بسط شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل هذا أشد البسط يف رسالته كما يف 
  .، واهللا أعلم ) 141 - 139 ، 136 - 134 / 25(الفتاوى 

  ::::اeالصة اeالصة اeالصة اeالصة * * * * 
ن إمجاع املسلمني منعقد أن طريقة إثبات أول الشهر شرعا ، باإلهالل أو اإلكمال ، وأ

على عدم األخذ باحلساب يف إثبات أوائل الشهور ، وأن اخلالف احلاصل حادث ، مث 
هو ليس على إطالقه بل هو مقيد ، مث إنه وقعت يف حكايته أغاليط ، وأن كلمة 
) احملققني واحلفاظ على أن اخلالف احلادث يف هذا شاذٌّ تنكبه األئمة ، واهللا أعلم 

  .هـ .ا

بطالن {وط الفلكي* ومن اغ¦ بهم ال® لم يش¦طها بطالن {وط الفلكي* ومن اغ¦ بهم ال® لم يش¦طها بطالن {وط الفلكي* ومن اغ¦ بهم ال® لم يش¦طها بطالن {وط الفلكي* ومن اغ¦ بهم ال® لم يش¦طها : : : : وجه اSادي واألربعون وجه اSادي واألربعون وجه اSادي واألربعون وجه اSادي واألربعون الالالال
  ::::    ال}ع ال}يف لصحة الرؤية ال}ع ال}يف لصحة الرؤية ال}ع ال}يف لصحة الرؤية ال}ع ال}يف لصحة الرؤية 

قَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في : " عن عائشةَ رضي اهللا عنها قالت *** 
ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في  : الناسِ فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ

كتابِ اللَّه ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ وإِنْ كَانَ مائَةَ شرط قَضاُء 
 ثَقأَو طُ اللَّهرشو قأَح حيهما رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم يف صحي" . اللَّه.  

كُلُّ شرط خالَف كتاب اللَّه فَهو باطلٌ : " وقال عمر وابن عمر رضي اهللا عنهما * 
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 طرائَةَ شطَ مرتإِنْ اشا به " وعلقه البخاري يف صحيحه جمزوم.  
كل شرط : " قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ( قال أبو عمر ابن عبد الرب * 

) كتاب اللَّه علَيكُم : ( ، يعين يف حكم اهللا ، كما قال " اب اهللا فهو باطل ليس يف كت
[ يعين حكمه وقضاءه ، فكل شرط ليس يف حكم اهللا وحكم رسوله ) 24:النساء(

جوازه فهو باطل ، ألن اهللا قد قرن طاعة رسوله بطاعته يف ] صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهـ ) ا يف هذا الباب ، واهللا املوفق للصواب آيات كثرية من كتابه ، وهذا أصح م

الصوم والفطر : وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من قضاء اهللا وشرطه * 
للرؤية البصرية ، وال يعلم يف نص كتاب اهللا وال يف داللة صحيحة مقبولة منه أن 

  .ت يكون الصوم والفطر للحساب ، بل أبطله الشارع احلكيم بصرائح الدالال
ما ومن الشروط الباطلة املخالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، * 

 ، واختذوه سلَّما للعمل باحلساب الفلكي اشترطه الفلكيون ومن اغتر م لصحة الرؤية
لكن يف النفي دون اإلثبات بزعمهم ، ويقصدون بذلك إبطال الرؤية الشرعية اليت 

د بصحتها ، يريدون أن يبدلُوا كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه أبطلها احلساب ومل يشه
  :وسلم ، وشروطهم أوىل بالبطالن 

أن تغرب الشمس قبل غروب اهلالل ، وأن ميكث بعدها كذا وكذا دقيقة ، : ومنها 
وزاوية ارتفاع القمر عن األفق تساوي على األقل كذا وكذا درجة ، وزاوية انفصال 

ساوي على األقل كذا وكذا درجة ، وأن مير عليه بعد االقتران القمر عن الشمس ت
  .كذا وكذا ساعة 

وهذا يشهد احلس خبالفه ؛ فإن رؤية اهلالل ارا تكررت ، وعملَ ا النيب صلى اهللا * 
وتقدير الفلكيني ملدة بقاء اهلالل بعد الغروب وزاوية انفصاله . عليه وسلم لليوم التايل 

 وصغره وكربه خيطئ يف أحيان كثرية كما سبق يف الوجه الرابع والعشرين عن الشمس
" إِنَّ اللَّه مده للرؤية : " ، وذلك ألسباب كثرية من أمهها قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ومعناه أن اهللا تعاىل يطيل مدة بقاء اهلالل وحجمه لرياه . رواه مسلم يف صحيحه 
ىل ونعمة ، فله احلمد والشكر ، كما سبق يف الوجه الثاين املسلمون فضال منه تعا

والثالثني ، وألن سرعة مسري القمر تسرع وتبطئ وتتغري ، وقد يولد وال يراه أحد ، 
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حسب تقدير العزيز العليم ، مما ال يتمكنون من حسابه بيقني ال خطأ فيه ، كما مر عن 
ودة غري مقبولة ، وإمجاعهم غري فضالء الفلكيني ، وتزكيتهم ألنفسهم وعلمهم مرد

معصوم من اخلطأ ، بل جيوز عليهم اخلطأ والغلط مجيعا كما سبق عن الشيخ ابن باز 
رمحه اهللا ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يراع هذه الشروط ومل يعمل ا ومل يأمر 

 - الشرع الشريف املسلمني بتعلمها ، ولو كانت ال تصح الرؤية إال مبراعاا لبينها
 ألنه ما اليتم -كما بين صلى اهللا عليه وسلم الفروق بني الفَجرين الصادق والكاذب 

وليست هذه الشروط من باب االحتياط للرؤية وصيانتها . الواجب إال به فهو واجب 
من الغلط ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم بلَّغ البالغ املبني واحتاط لصحة العبادة أشد 

تياط ، ومل يلتفت إىل شروطهم بل أبطلها ، فكأن الفلكيني يستدركون عليه صلى االح
اهللا عليه وسلم ويتهمونه بالتقصري ، حاشاه بأيب هو وأمي صلوات اهللا وسالمه ورمحته 

وبركاته عليه وآله وصحبه وأتباعه ، وهدانا اهللا والفلكيني ملا اختلف فيه من احلق بإذنه 
  .علم ، واهللا تعاىل أعلى وأ

: القاعدة الثالثون " : ( تلقيح االفهام العلية بشرح القواعد الفقهية " قال صاحب * 
قد تقدم لنا أن األصل يف  ... :األصل يف شروط العبادات املنع واحلظر إال بدليل 

العبادات احلظر واملنع ، وهذا عام يف أصل العبادة وشرطها وصفتها ، فال جيوز اختراع 
هلا ، وال اختراع صفة هلا ، وال اشتراط شرط فيها إال بدليل صحيح عبادة ال أصل 

إن اهللا تعاىل قد تعبدنا بالفرائض والواجبات والسنن : وبياا أن يقال ... صريح 
وأرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب لتدلنا على هذه العبادات ومل يترك اهللا تعاىل لعقولنا 

. قل ال يستقل بإدراك ما جيوز التعبد به مما ال جيوز مدخلًا يف باب العبادات ؛ ألن الع
فإذا علم هذا فاعلم أن الذي فرض علينا الفرائض والواجبات وسن السنن جعل هلا 
شروطًا ال تصح إال ا ؛ ألنه يعلم أا ال تكون عبادة إال ذه الشروط ، فمن هذه 

سان رسوله صلى اهللا الشروط قائم على اشتراطه هو جل وعال يف القرآن أو على ل
عليه وسلم ، فالبد من اجلمع بني العبادة وشروطها اليت دلت عليها األدلة الصحيحة 

كالصالة وشروطها والزكاة وشروطها واحلج وشروطه والصوم وشروطه وهكذا ، فال 
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جيوز ألحد من الناس أن يربط صحة هذه العبادة بشرط ما إال إذا دل الدليل على 
الشرط يف العبادات ال يكون إال من الشارع فقط ؛ ألن مبناه على اشتراطه ؛ ألن 

الغيب والتوقيف ، فمن فتح لعقله باب االشتراط يف العبادة فقد جعل نفسه مشرعا مع 
اهللا تعاىل ، وكذلك ال جيوز ربط العبادة بشرط مل يدل عليه إال دليل ضعيف فاألدلة 

 عرف ذلك انكشف له زيف كثري من فمن. الضعيفة ال حيتج ا يف باب األحكام 
الشروط اليت ميليها الفقهاء يف بعض العبادات مما ال دليل عليه أصلًا أو عليه دليل 

إن األصل يف العبادة هو اإلطالق عن مجيع : وخالصة الكالم أن يقال ... ضعيف 
 ؛ فقد - أي شرط - بشرط - أي عبادة -الشروط إال بدليل فمن ربط صحة عبادة 

 األصل فيطالب بالدليل املصحح لذلك فإن جاء به فعلى العني والرأس ، وإن مل خالف
  .ا هـ) يكن مثة دليل فال وال كرامة 

فَما وافَق كتاب اِهللا وشرطَه فَهو صحيح ، وما : ( وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا * 
و كَانَ مائَةَ شرط ، ولَيس ذَلك بِأَعظَم من رد خالَفَه كَانَ شرطًا باطلًا مردودا ، ولَ

 اللَّه صن قَدي ، وفْتى الْموفَت در نمو ، هولسرو اللَّه كْمح الَفمِ إذَا خاككْمِ الْحح- 
 هانحبمِ -سالْآثو هتيصي وف انِفالْج ةيصو دلَى رعِ  عرالش باحص حرص قَدا ، ويهف

 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر صبِن وددرطُ مرذَا الشفَه ، هرأَم هلَيع سلٍ لَيمكُلِّ ع دبِر
 هححصيو هبِرتعيو لَهقْبأَنْ ي دأَحلُّ لحفَلَا ي لَّمسقال ... و :لَ وعجأَنْ ي دأَحلُّ لحلَا ي

 نم دذَا أَحقُلْ هي لَمارِعِ ، والش صن زِلَةنبِم ابِ اللَّهتكل فالخلَ الْماططَ الْبرذَا الشه
لَيع هلَامسو اللَّه اتلَواِء صبِيالْأَن امقَالَ إم لْ قَدلَامِ ، بالْإِس ةمأَئ هلَى آلعو كُلُّ : " ه

قأَح اللَّه ابتك ، طرائَةَ شإِنْ كَانَ ملٌ واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف سلَي طرطُ شرشو ، 
 ثَقأَو هـ.ا ) "اللَّه  

ك والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَل: ( ولعل بعض الفلكيني يكذب بقول اهللا تعاىل * 
أو حيرفه ويتأوله على غري وجهه الذي بينه الصادق ) 38:يس) (تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 

  .املصدوق صلى اهللا عليه وسلم 
أَتدرونَ أَين : " فعن أَبِي ذَر رضي اهللا عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ يوما * 

ه بذْهإِلَى ت هِيتنى تترِي حجت هذقَالَ إِنَّ ه لَمأَع ولُهسرو قَالُوا اللَّه سمالش هذ
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 ني مجِعي ارعفتا ارقَالَ لَهى يتح كالُ كَذَلزةً فَلَا تاجِدس رخشِ فَترالْع تحا تهقَرتسم
صفَت جِعرفَت ثُ جِئْتيح تحا تهقَرتسإِلَى م هِيتنى تترِي حجت ا ثُمهعطْلم نةً معطَال بِح

 ثُ جِئْتيح ني مجِعي ارعفتا ارقَالَ لَهى يتح كالُ كَذَلزلَا تةً واجِدس رخشِ فَترالْع
م تجرِي لَا يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهِي إِلَى فَترجِع فَتصبِح طَالعةً من مطْلعها ثُ

مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ فَيقَالُ لَها ارتفعي أَصبِحي طَالعةً من مغرِبِك فَتصبِح طَالعةً 
 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا فَقَالَ ررِبِهغم نم نيح ذَاك ى ذَاكُمتونَ مردأَت لَّمسو هلَيلَا ( ع

رواه البخاري ) " . ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِميانِها خيرا 
: ( لَى ه تعافَذَلك قَولُ: " زاد البخاري  وومسلم يف صحيحيهما ، واللفظ ملسلم ،

  ) ".والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 
 * كذلك القمر ، وتسجد وكما جتري الشمس:  

) وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر : ( قال اهللا تعاىل 
وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى ذَلكُم اللَّه ربكُم ( : وقال ) 2:الرعد(

 لْكالْم ( ، وقال سبحانه ) 13:فاطر) (لَه : اتاومي السف نم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
م والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثري من ومن في الْأَرضِ والشمس والْقَمر والنجو

) الناسِ وكَثري حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُء 
  ) .40:يس) (وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ ) ( 18:احلج(

الفرق بني حساب أوقات الصلوات ، وحساب :  الرابع والثالثني وسبق يف الوجه* 
أخطاء ) 14(فقرة : وسبق يف الوجه اخلامس والعشرين . دخول الشهر وخروجه 

الْحساب يف ضبط مواقيت الصلوات معروفة ، والتقاومي وبرامج احلاسب اآليل املعدة 
ال ينبغي :  قال العلماء حلساب وقت الصالة بينها فروق واضحة يف التوقيت ، وهلذا

  .واهللا أعلم . فراجعه فإنه مهم . أن تناط بالتقومي أوقات الصالة والصيام 
  .، واهللا أعلم) 85:اإلسراء) (وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا : ( وصدق اهللا عز وجل * 
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        ________________ فصل  فصل  فصل  فصل _______________
ِِفوائد جليلة _ اتباعفوائد جليلة _ اتباعفوائد جليلة _ اتباعفوائد جليلة _ اتباع ِِ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ُُ ََ سنة رسول اهللا ص> اهللا عليه وسلم سنة رسول اهللا ص> اهللا عليه وسلم سنة رسول اهللا ص> اهللا عليه وسلم سنة رسول اهللا ص> اهللا عليه وسلمُُ ََ �� �� ََ ََ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ �� ��

ِِ ِِ ِِ ِِ �� �� ُُ ُُ  

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم : ( قال اهللا عز وجل 
 يمأَل ذَاب( ، وقال تبارك وتعاىل ) 63:النور) (ع :و ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتما وم

، وقال سبحانه ) 7:احلشر) (نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 
ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا فيها ولَه عذَاب : ( وتعاىل 
 هِنيا : (  تعاىل وقال اهللا) 14:النساء) (ميمف وكمّكحى يتونَ حنمؤالَ ي بِّكرفَالَ و

) شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ فى أَنفُِسهِم حرجاً مّما قَضيت ويسلّمواْ تسليما 
  )65:النساء(

م ال يؤمنون قد أقسم سبحانه بنفسه املقدسة أ: ( قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا * 
يف كل ما شجر بينهم وال يكفي ذلك يف ] صلى اهللا عليه وسلم [ حىت حيكموا رسوله 

حصول اإلميان حىت يزولَ احلرج من نفوسهم مبا حكم به يف ذلك أيضا حىت حيصل 
جر فَالَ وربِّك الَ يؤمنونَ حتى يحكّموك فيما ش: ( منهم الرضا والتسليم فقال تعاىل 

  )65:النساء) (بينهم ثُم الَ يجِدواْ فى أَنفُِسهِم حرجاً مّما قَضيت ويسلّمواْ تسليما 
  :أكد ذلك بضروب من التأكيد ف

تصدير اجلملة املقسم عليها حبرف النفي املتضمن لتأكيد النفي املقسم عليه : أحدها 
  " .إن " بـوهو يف ذلك كتصدير اجلملة املثبتة 

  .القسم بنفسه سبحانه : الثاين 
أنه أتى باملقسمِ عليه بصيغة الفعل الدالة على احلدوث أي ال يقع منهم إميان : الثالث 

  .ما حىت حيكموك 
املشعرة بأنه ال يوجد اإلميان إال بعد " إال"دون " حىت"أنه أتى يف الغاية بـ: الرابع 

  . فيما قبلها يدخل" حىت"حصول التحكيم ألن ما بعد 
فيما : ( أنه أتى احملكم فيه بصيغة املوصول الدالة على العموم وهو قوله : اخلامس 

 مهنيب رجأي يف مجيع ما تنازعوا فيه من الدقيقة واجلليلة ) ش.  
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  .أنه ضم إىل ذلك انتفاء احلرج وهو الضيق من حكمه : السادس 
  .ي أي ال جيدون نوعا من أنواع احلرج البتة أنه أتى به نكرة يف سياق النف: السابع 
أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإا إما مصدرية أي من قضائك أو : الثامن 

  .موصولة أي من الذي قضيته وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه 
أنه مل يكتف منهم بذلك حىت يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على : التاسع 
يم وانتفاء احلرج ، فما كل من حكَّم انتفى عنه احلرج وال كل من انتفى عنه التحك

  .احلرج يكون مسلما منقادا فإن التسليم يتضمن الرضا حبكمه واالنقياد له 
  .أنه أكد فعل التسليم باملصدر املؤكد : العاشر 

ا التسليم باهللا الذي ال إله إال هو هل جيدون يف أنفسهم هذ[...] وحنن نناشد هؤالء 
وما جاء ] صلى اهللا عليه وسلم [ واالنقياد والتحكيم للنصوص وهل هم مع الرسول 

به ذه املرتلة ، فواهللا إن قلوم وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك كما يشهد 
  هـ.ا) به عليهم املؤمنون واملالئكة وأولوا العلم واهللا سبحانه ، وكفى باهللا شهيدا 

أَقْسم اُهللا تعاىل بربوبيته لرسوله : ( حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا قال الشيخ * 
صلى اهللا عليه وسلم اليت هي أخص ربوبية قسماً مؤكداً على أن ال إميان إال بأن حنكم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل نزاع بيننا ، وأن ال يكون يف نفوسنا حرج وضيق مما 

 عليه وسلم ، وأن نسلم لذلك تسليما تاما باالنقياد قضى به رسول اهللا صلى اهللا
  .الكامل والتنفيذ 

وتأمل كيف أكد التسليم باملصدر فإنه يدل على أنه البد من تسليم تام ال احنراف فيه 
  .وال توان 

وتأمل أيضا املناسبة بني املقسم به واملقسم عليه ، فاملقسم به ربوبية اهللا لنبيه صلى اهللا 
لم ، واملقسم عليه هو عدم اإلميان إال بتحكيم النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه وس

حتكيما تاما يستلزم االنشراح واالنقياد والقبول ، فإن ربوبية اهللا لرسوله تقتضي أن 
يكون ما حكم به مطابقًا ملا أذن به ربه ورضيه ، فإن مقتضى الربوبية اخلاصة بالرسالة 

        هـ.ا)  ال يرضاه له أن ال يقره على خطأ
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  :وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل * 
   :إن املعارضني للوحي بآرائهم مخس طوائف( 

طائفة عارضته بعقوهلم يف اخلربيات وقدمت عليه العقل فقالوا ألصحاب الوحي لنا 
  .العقل ولكم النقل 

ث ولنا الرأي وطائفة عارضته بآرائهم وقياسام فقالوا ألهل احلديث لكم احلدي
  .والقياس 

  .وطائفة عارضته حبقائقهم وأذواقهم وقالوا لكم الشريعة ولنا احلقيقة 
وطائفة عارضته بسياسام وتدبريهم فقالوا أنتم أصحاب الشريعة وحنن أصحاب 

  .السياسة 
  .وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا أنتم أصحاب الظاهر وحنن أصحاب الباطن 

فة من هذه الطوائف ال ضابط ملا تأيت به من ذلك بل ما تأيت به تبع مث إن كل طائ
) فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم : ( ألهوائها كما قال تعاىل 

) هواَءهم وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَ: ( وقال ) 50:القصص(
وما ينطق عنِ الْهوى : ( فما هو إال اهلوى أو الوحي ، كما قال تعاىل ) 49:املائدة(
فجعل النطق نوعني ؛ نطقا عن ) 4-3:النجم) ) (4(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) 3(

  هـ.ا) الوحي ، ونطقا عن اهلوى 
شرى يف احلياة الدنيا ويف األخرة ، ونعم اهللا الْمستحقُّون للب... أهل السنة : ( وقال * 

 ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه -عليهم باطنة وظاهرة ، وهم أولياء الرسول وحزبه 
 ال تأخذهم يف نصرة سنته مالمة اللوام ، وال يتركون ما صح عنه لقول أحد -وحربه 

يا أو حبثا جدليا أو من األنام ، والسنة أجلُّ يف صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقه
خياال صوفيا أو تناقضا كالميا أو قياسيا فلسفيا أو حكما سياسيا ؛ فمن قدم عليها 

  هـ.ا) شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود ، وهو عن طريق الرشاد مصدود 
  :االنقياد ملا جاء به الرسول واالستسالم له واإلذعان وذلك بثالثة أشياء : ( وقال * 
أن ال يعارض شيئا مما جاء به بشيء من املعارضات األربعة السارية يف العامل ) : األول(

  باملعقول والقياس والذوق والسياسة ؛: املسماة 
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للمنحرفني أهل الكرب من املتكلمني الذين عارضوا نصوص الوحي مبعقوالم : فاألوىل 
عزلنا النقل إما عزل قدمنا العقل و: إذا تعارض العقل والنقل : الفاسدة ، وقالوا 

  .تفويض وإما عزل تأويل 
إذا تعارض القياس والرأي : للمتكربين من املنتسبني إىل الفقه ، قالوا : والثاين 

  .والنصوص قدمنا القياس على النص ومل نلتفت إليه 
للمتكربين املنحرفني من املنتسبني إىل التصوف والزهد ، فإذا تعارض عندهم : والثالث 

للمتكربين املنحرفني : والرابع . مر قدموا الذوق واحلال ومل يعبأوا باألمر الذوق واأل
من الوالة واألمراء اجلائرين ، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة 

التخلص : والتواضع . هم أهل الكرب : فهؤالء األربعة . ومل يلتفتوا إىل حكم الشريعة 
  .من ذلك كله 

ن ال يتهم دليال من أدلة الدين حبيث يظنه فاسد الداللة أو ناقص الداللة أو أ) : الثاين(
قاصرها أو أن غريه كان أوىل منه ، ومىت عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم 

  :أن اآلفة منه والبلية فيه ،كما قيل 
  وآفَته من الفَهمِ السقيمِ... وكَم من عائبٍ قَوالً صحيحا 

1�على قدر القرائح والفهوم ... تأخذ األذهان منه ولكن   

  ____________ حاشية _________
�1  )من الوافر: ( من قصيدة للمتنيب ، مطلعها 

  فَال تقنع بِما دونَ النجومِ... إِذا غامرت يف شرف مرومٍ 
  ) .العلومِعلى قَدرِ القَرائحِ و... ولَكن تأخذُ اآلذانُ منه : (وفيها 

________________________________________  
أنه ما ام أحد دليال للدين إال وكان املتهم هو : وهكذا الواقع يف الواقع حقيقة 

. فاآلفة من الذهن العليل ال يف نفس الدليل . الفاسد الذهن املأفون يف عقله وذهنه 
مك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فه

استعصى عليك وأن حتته كرتًا من كنوز العلم ومل تؤت مفتاحه بعد ، هذا يف حق 
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فام آراء الرجال على نصوص الوحي وليكن ردها : نفسك ، وأما بالنسبة إىل غريك 
أيسر شيء عليك للنصوص ، فما مل تفعل ذلك فلست على شيء ولو ولو ، وهذا ال 

أمجع املسلمون على أن من : ه بني العلماء ؛ قال الشافعي قدس اهللا روحه خالف في
  .مل حيل له أن يدعها لقول أحد ] صلى اهللا عليه وسلم [ استبانت له سنة رسول اهللا 

أن ال جيد إىل خالف النص سبيال ألبتة ال بباطنه وال بلسانه وال بفعله وال ) : الثالث(
فهو كخالف املقدمِ على الزنا وشرب اخلمر : خلالف حباله ؛ بل إذا أحس بشيء من ا

وقتل النفس ، بل هذا اخلالف أعظم عند اهللا من ذلك ، وهو داع إىل النفاق ، وهو 
واعلم أن املخالف للنص لقول متبوعه . الذي خافه الكبار واألئمة على نفوسهم 

 معذورا ، وال واهللا وشيخه ومقلده أو لرأيه ومعقوله وذوقه وسياسته ، إن كان عند اهللا
ما هو مبعذور ، فاملخالف لقوله لنصوص الوحي أوىل بالعذر عند اهللا ورسوله ومالئكته 

  .واملؤمنني من عباده 
فواعجبا إذا اتسع بطالن املخالفني للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويال أو لغري 

ألجل موافقة ذلك ، فكيف ضاق عن عذر من خالف أقواهلم وأقوال شيوخهم 
النصوص ، وكيف نصبوا له احلبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم وجعلوه أسوأ حاال 
من أرباب اجلرائم ، فرموه بدائهم وانسلُّوا منه لواذًا ، وقذفوه مبصام وجعلوا تعظيم 

  .اهـ) املتبوعني مالذًا هلم ومعاذًا ، واهللا أعلم 

  .بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم على نهذا ، واهللا أعلم ، وصلى اهللا * 

  
  _____________)  تم حبمد اهللا تعالى( _____________ 

ْْْْكتاب نطالن العمل باSساب الفلi _ الصوم واإلفطار ، وبيان ما فيه من كتاب نطالن العمل باSساب الفلi _ الصوم واإلفطار ، وبيان ما فيه من كتاب نطالن العمل باSساب الفلi _ الصوم واإلفطار ، وبيان ما فيه من كتاب نطالن العمل باSساب الفلi _ الصوم واإلفطار ، وبيان ما فيه من "  ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ �� �� ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ََ ََ ََ ََ

ِِ ِِ
ََ ََ َ َُ َُ َُ ُْْ ْْ ُُ ُُ

��مفاسد ، ووجوب العمل بالرؤية ال}عية اDابتة عن خ¢ ال�ية ص> مفاسد ، ووجوب العمل بالرؤية ال}عية اDابتة عن خ¢ ال�ية ص> مفاسد ، ووجوب العمل بالرؤية ال}عية اDابتة عن خ¢ ال�ية ص> مفاسد ، ووجوب العمل بالرؤية ال}عية اDابتة عن خ¢ ال�ية ص>  �� َ � ََ � ََ � ََ � َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ
ََ ََ

ِِ ِِ ِِ ِِ
ََ ِِِِاهللا عليه اهللا عليه اهللا عليه اهللا عليه ََ ْْ ْْ

ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ

ًًًًوسلم من أربع* وجهاوسلم من أربع* وجهاوسلم من أربع* وجهاوسلم من أربع* وجها َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ََ ََ
�� �� ََ ََ. "   
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  .وسبحانك اللهم وحبمدك ، أشهد أال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك
  

  

   ________كتبهكتبهكتبهكتبه                        _______ 

   _______و�א��ل���ن��������א�د	��و���__________________ 
  ______ هـ 1427غُرة شوال __________________ 

  ____ونقحته وزدت فيه يف جمالس آخرها ______________ 
  ___ هـ 1429 من شعبان 28يوم اجلمعة _____________ 

  _______ هـ 1430مث يف رمضان ________________ 
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  ________________ ___فهرس الكتابفهرس الكتابفهرس الكتابفهرس الكتاب___ ______________
  .......................................................................املقدمة 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا وحصر : الوجه األول 
  ....................................................................ذلك فيها 

لفطر منه حىت يرى اهلالل يه صلى اهللا عليه وسلم عن صيام رمضان وا: الوجه الثاين 
  ......................................................أو تتم العدة ثالثني يوما 

نفي النيب صلى اهللا عليه وسلم احلساب عن األمة احملمدية فيما يتعلق : الوجه الثالث 
  .............................................................بالصوم واإلفطار 

خمالفة السنة العملية املستمرة الثابتة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم وعن : الوجه الرابع 
  ......................خلفائه الراشدين رضي اهللا عنهم 

من عمل باحلساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو مجع بينهما يكون : الوجه اخلامس 
مله مردودا عليه قد أحدث يف الدين ما ليس منه ، ويكون ع

................................................................  
خمالفة السنة الثابتة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم يف ترائي اهلالل : الوجه السادس 

  ...................................والتواصي بذلك 
  .........ناس يف ترائي اهلالل وهو تزهيد ال: من مفاسد العمل باحلساب الظاهرة 

  .........من مفاسد العمل باحلساب الظاهرة تلبيس احلق بالباطل : الوجه السابع 
    ......التقدم بني يدي سنته صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته كالتقدم بني يديه يف حياته

    ..ألعمالتقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به حمبط ل
  ................من مفاسد العمل باحلساب الظاهرة بلبلة أفكار العوام : الوجه الثامن 
   ........من مفاسد العمل باحلساب الطعن يف شهود الشرع الشريف : الوجه التاسع 

من كذب الشهود العدول يف رؤية اهلالل واتبع احلساب الذين يقذفون بالغيب من 
  ..............حلق واهلدى  قد اتبع الظن واهلوى ، وأعرض عن امكان بعيد ، يكون

من مفاسد اتباع احلساب نفيا أو إثباتا الطعن يف قضاة الشرع الشريف : الوجه العاشر 
..................................................................  
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  ...............والة األمر من مفاسد العمل باحلساب الطعن يف : الوجه احلادي عشر 
من رد شهادة العدول على رؤية اهلالل لقول احلاسب إنه يرى أو : الوجه الثاين عشر 

ال يرى ؛ يكون ممن كذب باحلق ملا جاءه يف رده الرؤية الشرعية ، ويكون من 
  ......................................السماعني للكذبِ يف قبوله قول احلاسب 

   ......لعسر من مفاسد العمل باحلساب إيقاع األمة يف احلرج وا: الوجه الثالث عشر 
ظهور دين اإلسالم معلق بالعمل بسنة الرسول عليه الصالة : الوجه الرابع عشر 

  ........................والسالم ، ومنها رؤية اهلالل ، والعمل باحلساب يضعفه 

احلساب الفلكي شرطا لصحة الرؤية فقد استدرك من اعترب : الوجه اخلامس عشر 
  .........................................على اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

العمل باحلساب الفلكي هو طريقة النصارى واليهود والشيعة : الوجه السادس عشر 
  .................................الروافض بل هو طريقة شر فرقهم اإلمساعيلية 

  ...............هؤالء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع 
الشيعة العبيديون يقتلون علماء السنة ملخالفتهم هلم ، وكان العلماء يصربون على 

  ............................................القتل وال يعملون باحلساب الفلكي 
رزميات املعمول ا اآلن يف حساب الشهور اهلاللية والتقومي اهلجري ؛ اجلداول واخلوا

  .................................................مأخوذة عن الفاطميني الشيعة 
إمجاع العلماء على بطالن العمل باحلساب الفلكي يف الصوم : الوجه السابع عشر 

  ........................................................................واإلفطار 
  ..........ذكركالم العلماء يف بطالن العمل باحلساب الفلكي يف الصوم واإلفطار 

   ......بيان أن خمالفةَ من خالف من املتأخرين بعد املائة الثالثة ال تقدح يف اإلمجاع
  .................................العاملون باحلساب قد يدخلون يف تبديل اإلسالم 

إثبات تراجع احملدث أمحد شاكر عن القول باحلساب ؛ فال يصح أن ننسب له القول به 
..............................................................................  

اضطراب احلساب وتناقضهم يف إثبات الشهور القمرية وإمكان : الوجه الثامن عشر 



 117 

  .....................................................الل أو تعذرها رؤية اهل
  .....احملققون من أهل احلساب كلهم متفقون على أنه ال ميكن ضبط الرؤية حبساب 

إنكار احلساب ما هو ثابت بالتواتر من رؤية اهلالل يف أول النهار : الوجه التاسع عشر 
  .................... ذلك اليوم من املغرب يف املشرق مث رؤيته بعد الغروب يف

   .....كثريا يرفع الثقة بأقواهلم اختالف احلُساب فيما بينهم اختالفا : الوجه العشرون 
  ................................مذاهب الفلكيني يف حساب اهلالل واضطراا 

  ............................أسباب االختالف بني الرؤية الشرعية واحلساب الفلكي 
  .............................................تعريفات الشهر القمري عند احلساب 

   .......:االعتراضات الشرعية والعلمية على تعريف الشهر القمري عند احلساب 
  ................................................االعتراض األول 
  ................................................االعتراض الثاين 

  ...............................................االعتراض الثالث 
  .......................هل القمر عند الوالدة خيتفي ضوءه متاما ؟ 

  ...............................................االعتراض الرابع 
  ....................ر القمري عند احلساب التعريف الرابع للشه

  ....عوامل مؤثرة يف صحة احلساب الفلكي ال ميكن حتديدها بيقني 

  : ...................................احلاسبون ذا التعريف فريقان 
  ...............................طريقة حساب الرؤية املشروطة ) 1(

صغر هالل ميكن رؤيته وأقل مسافة من الشمس ميكن تضارب أقوال الفلكيني يف أ
  ..................................................رؤية اهلالل منها 

  ......................................طريقة حساب الرؤية العام واخلاص ) 2(
  ............كثري من الفلكيني يطبق نتائج حسابات غربية مل تصمم لرؤية اهلالل 

  .............النسيء الزم للعاملني باحلساب الفلكي : الوجه احلادي والعشرون 
االضطراب عند القائلني باحلساب واللوازم الفاسدة اليت : الوجه الثاين والعشرون 
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  .....................................................................تلزمهم 
 من مفاسد احلساب أنه فرق األمة ، بل فرق الذين يعملون :الوجه الثالث والعشرون 

  ...................................................................به 
ثبت باالستقراء كثرة خمالفة احلساب للرؤية مما يرفع الثقة به : الوجه الرابع والعشرون 

..............................................................................  
  ............املقارنة بني الرؤية الشرعية واحلساب الفلكي خالل ستة وأربعني عاما 

  ........................وهذا فيه معجزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم من وجوه 
ع احلساب الفلكي اليفيد القطع بل هو ظين واخلطأ فيه واق: الوجه اخلامس والعشرون 

  ..........................................................ومتكرر 
  ...............تضارب التقاومي املبنية على احلساب الفلكي ) 4(
  ......شهادات الفلكيني على ظنية حسابام ، وأا حتتمل اخلطأ ) 7(
ب الفلكي ونفت قررت اللجنة الشرعية الفلكية باألزهر يف قراراا ظنية احلسا) 8(

  .................................................................قطعيته 
  ..........أصاب البدوي رائي اهلالل ، وأخطأ احلاسب الفلكي الغريب ) 10(
  ..........................العلماء يردون قطعية احلساب ) 11-12(
  ..................ت أخطاء احلساب يف ضبط مواقيت الصلوا) 14(

التقومي ال ينبغي أن تناط به أوقات الصالة والصيام من جهة : فتوى اللجنة الدائمة 
  .......................................االبتداء واالنتهاء 

   ....مل به إال عند الضرورة فتوى الشيخ العثيمني يف خطأ تقومي أم القرى وأنه ال يع
 ناصر الدين األلباين رمحه اهللا يثبت خطأ التقاومي يف أوقات الصالة اإلمام ادد حممد

  ......................................بفارق كبري 
  ......لفهم املنتكس ، احلساب املنعكس وا" من عد موج البحر عد طويال ) " 15(

ع احلساب الفلكي يف الكسوف واخلسوف ، وال تشر: الوجه السادس والعشرون 
صالة الكسوف خبرب احلاسب ، ومن صالها اعتمادا على خربهم فقد خالف السنة 

.......................................................................  
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خطأ االعتماد على احلساب الفلكي يف الكسوف واخلسوف ، وربطهما بإمكان ) 1(
  ...........................رؤية اهلالل من عدمها 

صالة الكسوف ال تشرع خبرب أهل احلساب ومن صالها اعتمادا على خربهم فقد ) 2(
  ...................................خالف السنة 

  ................زعم احلاسب الفلكي صعوبة رؤية اخلسوف ، فرؤي واضحا ) 3(

خطأ ، ومن يف بيان أن من عمل باحلساب فأصاب فقد أ: الوجه السابع والعشرون 
   ........عمل بالرؤية فأخطأ فله أجره عند ربه ، وخطؤه مغفور إن شاء اهللا تعاىل 

   .....باحلساب أو حكمه يف الرؤية ال جيوز اتباع من عمل : الوجه الثامن والعشرون 
  .................................................قول اإلمام مالك 

  .................................... باز فتوى اإلمام عبد العزيز بن
  .................من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

ترك النظر يف علم اهليئة يف ما يتعلق باألهلة عمل دى : الوجه التاسع والعشرون 
  ........................................القرآن العظيم 
 وهو املتعلق باملراصد الفلكية وأحكامها ، وأا ليست بديال عن :الوجه الثالثون 

الرؤية البصرية ، وإذا رأت اهلالل العني ومل تره املراصد ، فإا رؤية صحيحة ، جيب 
   .......................قبوهلا والعمل ا، وال ترد ألجل عدم رؤية املراصد 

  ................عني املرصد الفلكي البصري ليس بديال جيدا عن ال
  .............مل ير اهلالل عن طريق املراصد الفلكية ولو ملرة واحدة 

يف بيان إمكان رؤية اهلالل وإن قطع احلاسبون الفلكيون : الوجه احلادي والثالثون 
  ...............................................بتعذرها 

 اهلالل لرياه الناس ، وال اعتبار بكربه اهللا تعاىل ميديف بيان أن : ون الوجه الثاين والثالث
  .........................................................وصغره 

قرار هيئة كبار العلماء حول احلساب الفلكي وفيه الرد على : الوجه الثالث والثالثون 
  ..............................شبهات العاملني باحلساب الفلكي وتفنيدها 
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  ..............ضعف أدلة من اعترب قول علماء النجوم يف إثبات الشهر القمري 
يف الفرق بني حساب أوقات الصلوات ، وحساب دخول : الوجه الرابع والثالثون 

  ...................................................الشهر وخروجه 
 واهلدى الذي حيصل لألمة باتباع الرسول الكمال والفضل: الوجه اخلامس والثالثون 

   ..........راعاة احلساب الفلكي النيب األمي يف رؤية اهلالل دون احلساب يزول مب
ال ميكن ضبط رؤية اهلالل حبساب فيحكم بأنه يرى قطعا : الوجه السادس والثالثون 

  .........................أو ال يرى قطعا ، وأسباب ذلك 
   ..... اهلالل بعد غروب الشمس ال يشترط أن تكون رؤية:  والثالثون الوجه السابع

  .........عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم برؤية من رأى اهلالل ارا 

وإمكاا بعد كسوف . فتوى الشيخ يوسف القرضاوي يف العمل برؤية اهلالل ارا 
  .........................................الشمس وبدونه 

جواز انفراد املسلم الواحد برؤية هالل رمضان دون سائر : الوجه الثامن والثالثون 
  ...............................................املسلمني 

األحكام ال جتب إال بيقني ال شك فيه ، والرؤية عني يقني ، : الوجه التاسع والثالثون 
   ...........واحلساب شك وظن ، واليقني ال يزول بالشك

  ..........احلساب الفلكي منابذ للشرع يف باب الصوم واإلفطار : الوجه األربعون 
أي غري ما هم مستمرون عليه من عقد ) ويتبع غري سبيل املؤمنني: (تفسري قوله تعاىل 

  .............................................وعمل ، فيعم األصول والفروع 
  .............................فلكي للشرع ، وذلك من وجوه منابذة احلساب ال

  ..........................الفروق بني االعتبارات الشرعية واالعتبارات الفلكية 
  .................................................................اخلالصة * 

ن اغتر م اليت مل يشترطها بطالن شروط الفلكيني وم: الوجه احلادي واألربعون 
   ......الشرع الشريف لصحة الرؤية ، واشتراطها يعود على الرؤية بالنفي واإلبطال 

  .............................ما اشترطه الفلكيون ومن اغتر م لصحة الرؤية 
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  ............األصل يف شروط العبادات املنع واحلظر إال بدليل وشرحها : القاعدة 
  .........فوائد جليلة يف اتباع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فصل * **

أقسم سبحانه بنفسه املقدسة أم ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، 
  .........................................وأكد ذلك بعشرة ضروب من التأكيد 

  .....................................ف املعارضون للوحي بآرائهم مخس طوائ
  ..........االنقياد ملا جاء به الرسول واالستسالم له واإلذعان وذلك بثالثة أشياء 

  ...................................................................ختام الكتاب 
  

____________ )  )  )  ) µتم ½مد اهللا تعاµتم ½مد اهللا تعاµتم ½مد اهللا تعاµتم ½مد اهللا تعا (  (  (  ( ______________        

  


